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Na temelju čl. 19. st. 6. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine, 41/14) i čl. 18. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, 4/14), na
svojoj 9. sjednici održanoj 23.02.2015. Savjet mladih Grada Samobora donosi
IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH GRADA SAMOBORA ZA 2014. GODINU
Uvod
Aktualni saziv Savjeta mladih Grada Samobora konstituiran je je ožujka 2014. godine, a čini
ga 9 članova: Filip Agnić, Petra Babojelić, Ivica Bašić, Matijas Bišćan, Romina Galović,
Borna Gluckselig, Patricija Keserić, Irena Matković i Tomislav Slavina.
U 2014. godini Savjet mladih je uredno izvršavao svoje obaveze predviđene Zakonom o
savjetima mladih (NN 41/14), Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora
(Službene vijesti Grada Samobora, 4/14) te Programom rada i pripadajućim financijskim
planom, odobrenim od Gradskog vijeća Grada Samobora.
Sukladno čl. 19. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), Savjet mladih donio je Program rada
na svojoj 3. sjednici održanoj 28.04.2014. godine. Programom rada određena su temeljna
načela djelovanja i smjernice budućeg rada te su utvrđene programske i druge aktivnosti
potrebne za njihovo ostvarivanje. Rad i djelovanje Savjeta mladih bilo je usmjereno na
ostvarivanje ciljeva propisanih Programom i u suglasnosti s njegovim sadržajem.
Od konstituiranja do kraja 2014. godine Savjet mladih je održao 7 sjednica, čime je uredno
ispunio svoju obavezu propisanu čl. 14. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), prema kojoj
je dužan održati redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Realizacija programa i aktivnosti
U 2014. godini Savjet mladih je realizirao slijedeće programe i aktivnosti:
INFORMIRANJE
Provođenje ankete
U cilju utvrđivanja informiranosti mladih o dosadašnjem djelovanju Savjeta mladih te
prikupljanja ideja i sugestija za buduće djelovanje, Savjet mladih je proveo kratku anketu –
online putem te među učenicima Gimnazije Antuna Gustava Matoša. Rezultati ankete
identificiraju ključna područja na kojima je potrebno intenzivirati aktivnosti Savjeta mladih te
određuju metode komunikacije s građanima, područja od interesa mladih i sl.
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Dio ove programske aktivnosti predviđen je za početak djelovanja Savjeta mladih, kao
svojevrsni osvrt na djelovanje dosadašnjih saziva, a ista će anketa biti provedena i na kraju
mandata ovog saziva kako bi se utvrdile promjene.
Informiranje mladih na području Grada Samobora o značaju, funkcijama i
aktivnostima Savjeta mladih
Savjet mladih je, u suradnji s Uredom gradonačelnika, osigurao objavljivanje svih
dokumenata vezanih za svoj rad kao i informacija o aktivnostima na službenoj stranici Grada
Samobora. Na istoj je uvedena i posebna podstranica na kojoj građani mogu naći sve važne
infornacije vezane za rad Savjeta mladih.
Također, na Facebooku je otvorena posebna grupa „Savjet mladih Grada Samobora“ u koju se
mogu uključiti svi zainteresirani građani, i na kojoj se kontinuirano objavljuju informacije i
pozivi za sudjelovanje u aktivnostima Savjeta mladih.
O svojim aktivnostima Savjet mladih je obavještavao zainteresiranu javnost i putem digitalnih
i tiskanih medija, kao i gostovanjem u radijskim emisijama.
Savjet mladih se i osobno predstavio i upoznao mlade sa svojim djelovanjem u okviru
programa „Dojdi osmaš“.

► Dojdi osmaš
Program pod nazivom „Dojdi osmaš u Samobor 2014.“, prezentacija programa rada srednjih
škola učenicima osmih razreda, održan je u Kleščićevoj ulici u Samoboru 11.04.2014.g.
Manifestacija je održana u organizaciji Udruženja obrtnika Samobor i pomoći Upravnog
odjela za društvene djelatnosti Grada Samobora, u cilju prezentacije svih srednjih škola na
jednom mjestu.
Savjet mladih predstavio se svojim štandom na kojem su članovi dijelili promotivne
materijale te postavili plakat na koji su mladi mogli pisati svoje ideje i sugestije na temu „Što
želim za mlade u Samoboru“.

► Predstavljanje učenicima Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Članovi Savjeta mladih održali su prezentacije učenicima Gimnazije Antuna Gustava Matoša.
Na taj su ih način informirali o značaju i funkcijama Savjeta mladih te svojem djelovanju i
aktivnostima. Kako bi prikupili informacije o potrebnim promjenama, članovi su među
učenicima proveli i anketu o radu Savjeta mladih, kao i informirali učenike o besplatnim
plesnim tečajevima koje organizira Savjet mladih i prikupljali njihove prijave.
Za 2015. godinu u Programu rada Savjeta mladih predviđeno je predstavljanje članova i
učenicima drugih samoborskih srednjih škola.
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Izrada promotivnih materijala
U 2014. godini Savjet mladih je osigurao tiskanje promotivnih materijala koji se sastoje od
500 brošura, 300 olovaka, 100 blokova i 10 majica.
Većina materijala podijeljena je na aktivnostima u organizaciji Savjeta mladih, ili na kojima
se isti predstavljao, a majice su namijenjene članovima Savjeta mladih za jedinstven vizualni
identitet na raznim događanjima.
SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH
Jedan od osnovnih ciljeva Savjeta mladih u 214. godini bilo je povezivanje s drugim
savjetima mladih, kako bi uspostavili kontakte i razmijenili iskustva te ideje za buduće
aktivnosti. U tom aspektu Savjet mladih je proveo slijedeće aktivnosti:

► Seminar „Uloga mladih u lokalnom i regionalnom razvoju“
Predstavnici Savjeta mladih, Tomislav Slavina i Ivica Bašić, sudjelovali su na seminaru
„Uloga mladih u lokalnom i regionalnom razvoju“, koji se održao od 04. do 06. travnja
2014.g. na Sljemenu, u organizaciji Savjeta mladih Zagrebačke županije.
Predavanja su se odnosila na slijedeće teme:
Napetost između liberalizma i demokracije: problemi suvremene liberalne demokracije i
desne populističke stranke u EU, Uloga građanskog društva u kreiranju politika: Politička
participacija građana u Republici Hrvatskoj, Uloga novih medija i tehnologija u suvremenoj
politici, Uvod u program Erasmus + te Priprema projekata za Erasmus +.
Predstavnici Savjeta ističu kako su predavači bili vrlo profesionalni, zanimljivi i stručno
potkovani te da su se ugodno proveli i stekli brojna znanja koja će moći primjeniti u budućem
radu Savjeta mladih.

► Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Savjeta mladih Grada Samobora i
Savjeta mladih Grada Čakovca
Na svojoj 4. sjednici, održanoj 30.06.2014. godine, Savjet mladih prihvatio je Prijedlog
Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Savjeta mladih Grada Samobora i Savjeta mladih
Grada Čakovca.
Sporazum uređuje modalitete suradnje dvaju Savjeta u poljima od zajedničkog interesa, kao
što su kultura, znanost, tehnologijea, sport, glazba i zdravstvo, a u cilju jačanja međusobnih
prijateljskih veza i na obostranu dobrobit mladih u Gradu Samoboru i Gradu Čakovcu.
Predviđa se formiranje zajedničke radne skupine koja će svake godine određivati program
konkretnih aktivnosti te osiguravati temelje za njihovo provođenje. Između ostalog, radna
skupina će pratiti programe Savjeta mladih drugih gradova i upućivati na mogućnost
provođenja sličnih aktivnosti u Gradu Samoboru i Gradu Čakovcu te će poticati suradnju
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dvaju Savjeta mladih s udrugama za mlade i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj
razini.
Suradnja dvaju savjeta posebno će se realizirati u pogledu programske aktivnosti Savjeta
mladih Grada Samobora za 2015. godinu – Pravne klinike (tj. njene Vanjske klinike), u čijem
će uvođenju Savjetu mladih pomoći iskustva i sugestije kolega iz Čakovca. Navedena
aktivnost bila je i jedna od glavnih tema na Susretu savjeta mladih Zagrebačke županije.
► Susret savjeta mladih Zagrebačke županije
Susret Savjeta mladih Zagrebačke županije održan je 11.10.2014. godine u organizaciji
Savjeta mladih Grada Samobora. U posjet Samoboru stigli su predstavnici iz Jastrebarskog,
Velike Gorice, Vrbovca, Zaprešića te iz Savjeta mladih Zagrebačke županije. Također, po
prvi puta nakon sklapanja Sporazuma o prijateljstvu i suradnji, samoborski Savjet ugostio je i
Savjet mladih Grada Čakovca.
Cilj ovakvog susreta bio je uspostaviti međusobne kontakte kao temelj buduće suradnje na
poljima od zajedničkog interesa kao što su obrazovanje, informiranje, zdravlje, kultura i
aktivnosti za mlade te razmijeniti dosadašnja iskustva, sugestije i prijedloge.
Glavne teme o kojima su predstavnici razgovarali odnosile su se na pitanje financiranja
savjeta mladih, njihovu suradnju s udrugama za mlade na području lokalne samouprave,
suradnju s predstavničkim i izvršnim tijelima te suradnju s upravnim tijelima jedinice lokalne
samouprave i informiranost savjeta mladih o programima i projektima za mlade. U okviru
programa, sudionici su posjetili i Samoborski muzej te prisutvovali Samoborskim danima
vatrometa.
Kontinuiranim formuliranjem ideja, aktivnosti i politika u područjima od interesa za mlade i
njihovom realizacijom kako na lokalnoj, tako i na županijskoj razini, savjeti mladih mogu
adekvatno ostvariti svoju ulogu na dobrobit svih mladih u svojoj zajednici.

SURADNJA S TIJELIMA GRADA SAMOBORA
Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu
programa i odluka Gradskog vijeća Grada Samobora
Predstavnice Savjeta mladih Petra Babojelić i Romina Galović redovito su prisustvovale
sjednicama Gradskog vijeća Grada Samobora, ispunjavajući time obavezu iz čl. 24. st. 7.
Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), prema kojoj su predsjednik, zamjenik predsjednika ili
drugi član savjeta mladih kojeg savjet mladih imenuje dužni odazvati se pozivima na sjednice
predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez
prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži
predstavničko tijelo.
Čl. 24. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) propisuje da predsjednik predstavničkog tijela
po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa savjetom mladih.
Predsjednih Gradskog vijeća Grada Samobora održao je zajednički sastanak s predstavnicima
Savjeta mladih Grada Samobora 01.12.2014. Glavne teme razgovora bile su uključivanje
Savjeta mladih u izradu Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu te Odluke o
stipendiranju učenika, studenata i mladih glazbenika za 2015. godinu. Iznesene su ideje i
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prijedlozi o budućim načinima suradnje između Gradskog vijeća i Savjeta mladih te potreba
veće promocije aktivnosti Savjeta mladih u lokalnim medijima. Također, Savjet mladih je
izvjestio predsjednika Gradskog vijeća o provedenim i planiranim aktivnostima te pomoći
koja će od njegove strane biti potrebna za realizaciju istih u idućoj programskoj godini.
Suradnja s drugim gradskim tijelima
U 214. godini Savjet mladih je ostvario izrazito pozitivnu suradnju s gradskim tijelima,
posebice nadležnim Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, Uredom gradonačelnika te
Gradskom službom Grada Samobora. Savjet mladih bio je uključen u proces donošenja nove
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora,
4/14), koja je trebala biti usklađena s novim Zakonom o savjetima mladih (NN 41/14).
Uvažene su sugestije Savjeta mladih za uvrštavanjem mogućnosti sklapanja formalnih
sporazuma o prijateljstvu i suradnji s drugim savjetima mladih, kojima se reguliraju
međusobna prava i obveze, a posebno je važno uvrštavanje odredbe prema kojoj upravna
tijela Grada Samobora pravovremeno informiraju i izvještavaju Savjet mladih o svojim
aktivnostima koje na bilo koji način uključuju mlade ili su od interesa za mlade, dostavljaju
Savjetu mladih nacrte odluka, programa i drugih akata koji se tiču mladih ili su na bilo koji
način vezane za djelokrug Savjeta mladih. Također, upravna tijela uključuju Savjet mladih u
organizaciju manifestacija, sastanaka i drugih aktivnosti koje se tiču mladih ili su od interesa
za mlade.
U svijetlu te odredbe, Savjet mladih dobio je mogućnost očitovanja o Odlukama o
stipendiranju učenika, studenata i mladih glazbenika Grada Samobora (po kriteriju izvrsnosti i
socijalnom kriteriju), koju je i realizirao, te je bio uključen u druge aktivnosti organizirane od
strane Grada Samobora.

PROSTOR ZA MLADE
Iniciranje i sudjelovanje u provedbi projekta kreiranja prostora za mlade
U Programu rada Savjeta mladih za 2014. godinu predviđena su sredstva za uređenje
Gradskog prostora za mlade, tj. postojećih prostorija koje koristi Savjet mladih za sjednice.
Kako bi se taj prostor stavio u funkciju za korištenje od strane udruga za mlade te za provedbu
drugih aktivnosti, u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje obojen je unutrašnji dio
prostorija (3 prostorije i hodnik) te sanirana fasada na stubištu. Prostorije su uređene
postavljanjem slika, doniranim od strane Kluba učenika i studenata grada Samobora.
Iz prostorija je uklonjena stara informatička oprema te je pribavljen novi projektor koji će
služiti Savjetu mladih i udrugama za realizaciju aktivnosti.
U Programu rada za 2015. godinu predviđena su sredstva za daljnje uređenje Gradskog
prostora za mlade.
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SURADNJA U PROVOĐENJU PROJEKATA
► Međunarodni dan djevojčica
U suradnji s Uredom Gradonačelnika Savjet mladih je 11.10. obilježio Međunarodni
dan djevojčica s ciljem podizanja svijesti o svim globalnim problemima koji proizlaze iz
rodne nejednakosti. Ta nejednakost obuhvaća područja kao što su pravo na obrazovanje,
medicinsku njegu, prehranu, pravnu pomoć te zaštitu od diskriminacije i nasilja. Članovi
Savjeta mladih su na glavnom samoborskom trgu dijelili djevojčicama prigodne poklone –
licitarska srca te informirali zainteresirane o navedenom događaju.

► „Let's Blend Together“
Savjet mladih sudjelovao je u provođenju projekta „Let's Blend Together“ koji je osmislila i
organizirala Pozitiva Samobor – udruga za održivi razvoj.
Projekt je okupio sudionike u dobi od 17 do 28 godina iz 6 europskih zemalja, s glavnim
ciljem uključivanja mladih sa geografski i ekonomskim ograničenjima u proces kulturološkog
učenja različitosti glazbe, odjeće, tradicije, kulture i prehrane. Ovaj projektom istražene su
kulturološke razlike kroz tradicionalnu / svjetsku glazbu, pjesme, tradicionalnu odjeću i
prehranu. Mladi ljudu su živjeli i radili u multikulturološkom okruženju te istraživali glazbu,
tradiciju, prehranu, tradicionalne nošnje svih zemalja sudionica. Stoga su multikulturalizam
i različitost bili centralni elementi razmjene.
Savjet mladih je financijski podržao ovaj projekt, a članovi su se i sami uključili u javnu
akciju – podjelu tradicionalnih specijaliteta koje su sudionici pripremili građanima Samobora.
Također, sudionicima je održana prezentacija o značenju i funkcijama Savjeta mladih te su im
podijeljeni pomotivni materijali.

► Model prezentacije Grada Samobora
Nakon održanih konzultacija s predstavnicima Turističke zajednice Grada Samobora te
prikupljanja materijala, članovi Savjeta mladih izradili su prezentaciju s osnovnim podacima
o Samoboru, njegovim znamenitostima, povijesnim osvrtom te kulturnim, rekreativnim i
zabavnim sadržajima. Svrha ovakve prezentacije jest njezino korištenje u ostvarivanju
aktivnosti na polju međugradske i međunarodne suradnje.
Prezentacija je korištena prilikom održavanja Susreta savjeta mladih Zagrebačke županije te
na predstavljanju Savjeta mladih sudionicima projekta „Let's Blend Together“.

► Volonterski centar Samobor
Predstavnik Savjeta mladih sudjelovao je na dva inicijalna sastanka kojima je cilj stavljanje u
funkciju Volonterskog centra Samobor. Po obavljanju potrebnog postupka i prikupljanju
dokumentacije, Savjet mladih izrazio je spremnost na moguće načine (korištenjem prostora,
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sudjelovanjem članova te financijskom potporom) pomoći Volonterskom centru u provođenju
aktivnosti.

► Obilježavanje ulaska Hrvatske u Europsku uniju
01. srpnja 2014. Godine Savjet mladih sudjelovao je u obilježavanju godišnjice ulaska
Hrvatske u Europsku uniju, koji su organizirali Grad Samobor i Općina Brežice. Susret je
obilježen bogatim kulturno-umjetničkim programom, a članovi Savjeta mladih dijelili su
promotivne materijale dobivene od strane Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj te
informirali zainteresirane građane.

PROJEKTI SAVJETA MLADIH

► Dan otvorenih vrata Savjeta mladih
Nakon uređenja prostorija, Savjet mladih organizirao je Dan otvorenih vrata kojem su
prisustvovali i predstavnici udruge Pozitiva Samobor. Cilj ove aktivnosti bilo je informiranje
zainteresiranih pojedinaca o radu Savjeta mladih i udruga za mlade u Samoboru te
prikupljanje ideja i prijedloga za buduće aktivnosti.

► Predavanje „Demokratizacija demokracije“
Savjet mladih organizirao je predavanje saborskog zastupnika i sveučilišnog profesora
prof.dr.sc. Josipa Kregara na temu „Demokratizacija demokracije“ za učenike 3. i 4. razreda
Gimnazije Antuna Gustava Matoša te sve zainteresirane građane. Predavanje je bilo
fokusirano na posebitosti i mogućnosti izmjena hrvatskog izbornog sustava, ulogu političkih
stranaka te ulogu mladih u političkim procesima.

►Plesni tečajevi
U suradnji sa Športskim plesnim klubom Samobor Savjet mladih organizirao je besplatne
plesne tečajeve za sve mlade u dobi između 15 i 30 godina s područja Samobora. Tečajevi su
se sastojali u 2 radionice od kojih je svaka trajala 2 tjedna te obuhvatila razne standardne i
latinoameričke plesove.
Zbog iznimno dobrog odaziva i pozitivnih dojmova, ista je aktivnost uvrštena i u Program
rada Savjeta mladih za 2015. godinu.
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FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Vrsta rashoda

Utrošeni iznos

Tisak promotivnih materijala

4.875,00 kn

Susret savjeta mladih Zagrebačke županije

2.106,00 kn

Uređenje Gradskog prostora za mlade

1.511,78 kn

Dan otvorenih vrata Savjeta mladih

2.448,83 kn

Predavanje “Demokratizacija demokracije”

1.028,00 kn

“Let’s Blend Together”

4.457,45

Plesni tečajevi

4.000,00

Ukupno utrošeno financijskih sredstava:

20.427,06 kn

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH
Romina Galović

