ZAPISNIK
s 2. sjednice Savjeta mladih Općine Mala Subotica
održane 3. Veljače 2011. u prostorijama VMO Mala Subotica
s početkom u 18 sati

NAZOČNI: Monika Koprivec, Marijan Horvat, Ivan Lacković, Aleksandar Horvat, Ana Jambrović
ODSUTNI: -

DNEVNI RED:
1. Plan rada Savjeta mladih Općine Mala Subotica
2. Izvješće s 2. Konferencije Savjeta mladih
3. Ostala pitanja

Ad.1.
Predsjednica je nazočne upoznala s prijedlogom Programa rada Savjeta mladih Općine Mala Subotica.
Glavne odrednice programa su:
- provođenje ekoloških akcija unutar općine
- organizacija izleta
- edukacija mladih
- suradnja s ostalim Savjetima mladih i udrugama
- uključivanje u humanitarne akcije.
Nije bilo dopuna prijedloga Programa rada od strane ostalih članova, te je on kao takav jednoglasno
prihvaćen.

Ad.2.
Predsjednica je upoznala nazočne s izvješćem s 2. Konferencije Savjeta mladih održane u Zagrebu od
17. do 19. prosinca 2010.:
Tema Konferencije bila je obrazovanje u Hrvatskoj- prilagođavanje sustava zahtjevima i trendovima
EU, posebice u srednjem i visokom školstvu.

Cilj Konferencije bio je donijeti zaključke uz pomoć stručnih i kompetentnih predavača i stručnjaka iz
prakse kako i što promijeniti da bi se poboljšao postojeći sustav obrazovanja te podijeliti zaključke s
nadležnim tijelima u matičnim gradovima, općinama i županijama.
Predstavnici savjeta mladih s područja R. Hrvatske potpisali su zajedničku Povelju u kojoj su izneseni
zaključci s prijedlozima mjera za poboljšanje sustava obrazovanja.
Konferencija se sastojala od 2 dijela: prvi dio bila su predavanja na temu „Srednje obrazovanje u RH“ i
„Visoko obrazovanje u RH“, a u drugom dijelu doneseni su i prihvaćeni zaključci Konferencije, te je
potpisana Povelja.

Ad.3.
Za prvu akciju novoosnovanog Savjeta mladih Općine Mala Subotica predsjednica je predložila
proljetnu ekološku akciju čišćenja okoliša u mjestima unutar Općine. Detalji održavanja akcije biti će
naknadno definirani, te će s njima biti upoznate sve udruge unutar Općine.
Početkom svibnja organizirala bi se edukacija na temu „Upisi u srednje škole“ gdje će se nastojati
okupiti učenici osmih razreda sa područja općine i šire kako bi se pravovremeno educirali o željenim
zanimanjima i kvotama upisa. Upiti za sudjelovanje biti će poslani svim srednjim školama u
Međimurju.

Sjednica je završena u 19 sati.

Zapisnik vodila:
Ana Jambrović

