Izvještaj o radu za 2016. godinu

Lepoglava, ožujak 2017.
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Savjet mladih Grada Lepoglave savjetodavno je tijelo Grada Lepoglave osnovano od
strane Gradskog vijeća Grada Lepoglave s ciljem uključivanja mladih u društvo i u procese
donošenja odluka. Trenutno je aktivan 4. saziv Savjeta mladih Grada Lepoglave koji je
izabran na razdoblje od tri godine (s konstituirajućom sjednicom 2. prosinca 2014. godine), a
djeluje u sastavu: Mario Žuliček - predsjednik, Darija Rogina - zamjenica predsjednika,
Tomislav Funda, Martina Lončarek, Dario Mađar, Vinko Strupar i Nikolina Špac - članovi te
Mihaela Grd, Viktorija Hehet, Krunoslav Jakopiček, Silvija Koščec, Davor Prašnički i Valnea
Štefanek - zamjenici članova.

Aktivnosti u 2016. godini
Stalne aktivnosti:
-

održane ukupno četiri sjednice Savjeta mladih Grada Lepoglave:
o sukladno Zakonu o savjetima mladih održana je minimalno jedna sjednica
svaka tri mjeseca, uz mala odstupanja zbog obaveza članova
o na sjednicama su, prema Zakonu, sudjelovali predstavnici izvršnog i
predstavničkog tijela

-

sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća Grada Lepoglave

-

sudjelovanje u radu Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Lepoglave

-

sudjelovanje u radu Vijeća za komunalnu prevenciju

-

sudjelovanje u radu Savjeta za socijalnu politiku.
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MJESEC

MJESTO
ODRŽAVANJA

AKTIVNOST

Siječanj

- zastupanje interesa mladih po pitanju prijevoza studenata
na relaciji Žarovnica – Lepoglava - Varaždin

Veljača

- sudjelovanje na radnom sastanku za osnivanje
Koordinacije gradskih savjeta mladih RH-a

Varaždin

Zagreb

- zastupanje interesa mladih po pitanju paljenja rasvjete na
košarkaškom igralištu u gradskom parku u ljetnim
mjesecima

Lepoglava

- sudjelovanje na Obuci članova savjeta mladih

Varaždin

Srpanj

- donesena odluka o nabavi promotivnih materijala Savjeta
mladih i nabava istih

Lepoglava

Kolovoz

- održan sastanak s predstavnicima gradskih savjeta mladih
iz Čakovca i Virovitice

Lepoglava

- poslano očitovanje o Nacrtu odluke o dodjeli stipendija

Lepoglava

- organiziran okrugli stol na temu „Novi sustav gradskih
stipendija“

Lepoglava

- sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih
Republike Hrvatske

Karlovac

- sudjelovanje na konferenciji „Osnaživanje mladih za
političku participaciju u demokratskom životu Europe: EU
pita što smo napravili!“

Zagreb

Lipanj

Listopad

Prosinac

Predsjednik SMGL-a:
Mario Žuliček, mag. rel. publ.
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