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Na temelju članka 19. st. 6. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14) i članka
18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora
br. 4/14), na svojoj 5. sjednici održanoj 06. veljače 2017. godine, Savjet mladih Grada
Samobora donosi

IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA MLADIH GRADA SAMOBORA ZA 2016. GODINU
Uvod
Aktualni saziv Savjeta mladih Grada Samobora konstituiran je 18. travnja 2016. godine, a
čine ga 9 članova: Viktorija Fabek, Matej Hribar, Romina Galović, Antonio Margarin,
Matijas Bišćan, Marko Vucković, Fran Pogrmilović, Alen Grgos i Dominik Baltić te njihovi
zamjenici.
U 2016. godini Savjet mladih je uredno izvršavao svoje obveze predviđene Zakonom o
savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14), Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada
Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/14), Poslovnikom o radu Savjeta mladih
Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16), te Programom rada i
pripadajućim financijskim planom, odobrenim od Gradskog vijeća Grada Samobora.
Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14), Savjet mladih
donio je Program rada za 2016. godinu na svojoj 12. sjednici održanoj 13. listopada 2015.
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 kraja 2015. do kraja 2016. godine Savjet mladih održao je 4 sjednice, čime je uredno
ispunio svoju obvezu propisanu člankom 14. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br.
41/14), prema kojem je dužan održati redovite sjednice najmanje jednom u tri mjeseca.
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Realizacija programa i aktivnosti
U 2016. godini Savjet mladih realizirao je sljedeće programe i aktivnosti:
1. INFORMIRANJE
► 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 uz svoj rad kao i informacije o aktivnostima na Službenoj stranici Grada
Samobora. Na istoj je uvedena i posebna podstranica na kojoj građani mogu naći sve važne
informacije vezane uz rad Savjeta mladih.
Također, Savjet mladih je otvorio novu Facebook stranicu „Savjet mladih Grada Samobora“,
koja svakim danom postaje sve popularnija na društvenoj mreži. Savjet mladih veoma ažurno
objavljuje sve zanimljivosti vezane uz mlade s našeg područja, kao što su stipendije,
financiranje pokaza i sl. Stranicu pokušavamo držati veoma zanimljivom tako što svakih
nekoliko dana objavimo neku interesantnu objavu koja privuče stotine mladih s našeg
područja.
► Sajam mogućnosti
Savjet mladih sudjelovao je i u programu „Sajam mogućnosti“, koji je održan 19.
svibnja 2016. godine kod Sportske dvorane Samobor, a svrha mu je učenicima 4. i 6. razreda
kroz zabavu, igru i natjecanja predstaviti javne službe, sportske klubove, ustanove iz kulture,
kulturno-umjetnička društva i druge udruge i zajednice. Na taj način pokušava se uključiti što
veći broj djece u izvannastavne aktivnosti te ih udaljiti od društveno neprihvatljivog
ponašanja.
Na Sajmu mogućnosti članovi Savjeta na svom izložbenom prostoru dijelili su promotivni
materijal i brošure te pripremili kviz s pitanjima u obliku kola sreće. Pitanja su bila vezana uz
povijest grada, sport, glazbu i hrvatsku kulturu. Učenici su mogli pokazati svoja znanja te
osvojiti simbolične nagrade; majice, kemijske i blokove. Predstavnici su također razgovarali s
mladima o njihovim idejama i sugestijama za poboljšanje trenutne situacije mladih u
Samoboru i u konačnici pozvali ih na uključivanje u kasnijoj fazi djetinjstva.
► Izrada promotivnih materijala
U 2016. godini Savjet mladih izradio je i tiskao promotivne materijale vezane uz promociju
Savjeta mladih Grada Samobora. Tiskali smo kemijske olovke, majice i blokove. Od
značajnijih stvari realizirana je predviđena stavka u financijskom planu za 2016. godinu
„Izrada zastave i roll-up bannera“. Veoma smo ponosni na sam izgled istih, budući da smo u
suglasnosti svih članova donijeli odluku o vizualnom identitetu navedenog. Zastava i roll-up
banner, osim što ima prepoznatljiv logo Savjeta, ima i isto tako prepoznatljivu sliku našeg
grada. Slika sadrži konturu, kako naše župe, tako i starih građevina u srcu grada.
► Otvorena tribina „Zar je dno vrh?“
Dana 25. studenog 2016. godine Savjet mladih organizirao je otvorenu tribinu pod nazivom
„Zar je dno vrh?“ na temu alkoholizma mladih čije smo zaključke prenijeli nadležnim
gradskim službama. Tribina je prolazila kroz tri temeljne točke:
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• problematika alkoholizma mladih,
• participacija mladih u donošenju odluka,
• prevencija kroz razvoj sekundarnih aktivnosti.
Na otvorenoj tribini „Zar je dno vrh” sudjelovali su sljedeći sudionici i govornici: predstojnica
Unicefova ureda RH Valentina Otmačić, dogradonačelnica Grada Samobora Sanja Horvat
Iveković, predstavnik Udruge gradova u RH Mario Žuliček, ravnateljica Centra za socijalnu
skrb Samobor Nataša Koražija, voditelj službe prevencije Policijske uprave zagrebačke
Velimir Tišma i socijalna pedagoginja Klinike za psihijatriju i prevenciju ovisnosti Vrapče
Sanja Jelić.
Zaključci s ove tribine prenijeti su nadležnim gradskim strukturama i javnosti putem medija.
Najveći problem mladih je upravo nedostatak sekundarnih aktivnost te je potrebno istražiti
koje su aktivnosti nužne za ispunjavanje njihovih potreba. Predlaže se planiranje izrade
„Gradskog programa za mlade” kako bi mladi mogli u što većem postotku sudjelovati u
aktivnostima koje su im atraktivne i prihvatljive.
► Potreba za informatičkom opremom
U razgovoru između članova Savjeta i prilikom izrade vizualnog identiteta otvorene tribine i
izrađenih roll-up bannera uviđena je potreba za nabavom informatičke opreme. Riječ je o
prijenosnom računalu i fotoaparatu, čiju smo nabavu sproveli odabirom najpovoljnije ponude.
Informatička oprema uvelike će pomoći Savjetu za informiranje mladih našeg područja te
kreiranju zanimljivih sadržaja u Centru za mlade.
► Vrtni šah
Savjet mladih je u protekloj godini financirao i kupnju vrtnog šaha koji je postavljen ispred
samoborskog kina. Veoma smo zadovoljni ovim projektom budući da se kroz ljetno razdoblje
pokazalo kao izvrsna prilika za razna druženja kako mladih tako i onih malo starijih.
Kupnjom vrtnog šaha Savjet mladih je na svoj način doprinio projektu „Ljeto u Samoboru“.

2. SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH
Osim što su članice Savjeta mladih Grada Samobora, Romina Galović i Irena Matković
članice su i Savjeta mladih Zagrebačke županije.
Savjet mladih Zagrebačke županije u 2016. godini intenzivnije je pokrenuo aktivnosti vezane
uz povezivanja s gradskim savjetima, što je utjecalo i na alokaciju financijskih sredstava koja
su sada više usmjerena na lokalne aktivnosti. Na taj je način samoborski Savjet dobio priliku
da u 2016. godini osmisli dodatne aktivnosti sportskog i društvenog karaktera s kojima može
aplicirati županijskom Savjetu i na taj način osigurati dodatna sredstva za njihovu provedbu.
Predstavnici Savjeta bili su na tri susreta Savjeta mladih Zagrebačke županije. Prvi se održao
u Jastrebarskom 11. lipnja 2016. godine, dok je drugi održan povodom manifestacije „Kaj su
jeli naši stari“ u gradu Vrbovcu. Domaćin trećeg susreta Savjeta mladih Zagrebačke županije
bio je Savjet mladih Grada Samobora. Susret je organiziran za vrijeme trajanja „Dana grada
Samobora“. Naše goste ugostili smo u Gradskoj vijećnici, a nakon toga obišli smo samoborski
gradski muzej te bili sudionici prve kostimizirane šetnje gradom. Nakon toga uputili smo se
na večeru, a poslije i na koncert koji je bio organiziran na autobusnom kolodvoru. Svi susreti
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savjeta za cilj i svrhu imaju poboljšanje međusobnih odnosa i jačanje komunikacije između
savjeta.
Osim suradnje na županijskoj razini, valja napomenuti i suradnju na državnoj razini. U
suradnji Savjeta mladih Grada Karlovca i Udruge gradova u RH, od 2. do 4. prosinca održana
je Nacionalna konferencija savjeta mladih. Konferencija, po uzoru na onu koja se nekoliko
godina za redom održavala u Zagrebu, imala je za cilj jačanje uloge savjeta mladih u
procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih
članova savjeta mladih. U tri dana trajanja Konferencije stručnjaci iz područja rada s
mladima, iz zemlje i inozemstva, doprinijeli su kvaliteti programa i raspravi na Konferenciji.
Ipak, najveći fokus bio je na samim članovima savjeta mladih koji su zajedničkim radom na
temelju primjera dobre prakse iznjedrili konkretne rezultate Konferencije koji će biti korisni
za njihov svakodnevni rad.
3. SURADNJA S TIJELIMA GRADA SAMOBORA
► Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu
programa i odluka Gradskog vijeća Grada Samobora
Predstavnici Savjeta mladih Matej Hribar i Dominik Baltić bili su prisutni na sjednicama
Vijeća Grada Samobora kada je tematika dnevnog reda bila vezana uz mlade i njihove potrebe
te su time ispunjavali obvezu iz članka 24. st. 7. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine
br. 41/14), prema kojem 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.
Članak 24. st. 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14) propisuje da
predsjednik predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički
sastanak sa savjetom mladih. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora održavao je
zajedničke sastanke s predstavnicima Savjeta mladih Grada Samobora, a glavne teme
razgovora bile su bolja suradnja između Savjeta mladih i gradskih tijela koja oblikuju odluke
za mlade, partnerstvo Grada Samobora na projektima Savjeta mladih te izrada koncepta
Samobora kao „grada mladih“. Iznesene su ideje i 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 kontinuirano informirao predsjednika
Gradskog vijeća o provedenim i planiranim aktivnostima te pomoći koju od njega očekuju za
realizaciju budućih projekata.
► Suradnja s drugim gradskim tijelima
U 2016. godini Savjet mladih ostvario je 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 subvencioniranja studentskih pokaza
za mjesec srpanj i kolovoz ukazajući pritom na veliki problem studenata koji do sada nisu
imali tu mogućnost.
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4. EDUKACIJA SAVJETA MLADIH
Članovi Savjeta mladih Grada Samobora prisustovali su edukaciji namijenjenoj članovima
Savjeta, ali i zainteresiranim mladim osobama. Edukacija je održana 17. rujna 2016. godine, a
proveli su je predstavnici Udruge gradova u RH. Kroz teorijske i praktične primjere
predstavljeno je ustrojstvo i primjeri dobre prakse međusobne interakcije lokalne samouprave
i udruga koje djeluju na tome području. Cilj edukacije bio je pokazati mladima praktična
znanja i mogućnosti djelovanja kroz tijela lokalne samouprave, ali i kroz razna udruženja
mladih.

5. CENTAR ZA MLADE – „BUNKER“
Savjet mladih je u 2016. godini aktivno sudjelovao u donošenju odluka što se tiče samog
Centra za mlade, tj. Bunkera. Ubrzo nakon otvorenja radova oformljena je radna skupina čija
je zadaća sprovesti u djelo sve prijedloge i sugestije mladih, ali i uzimati u obzir relevantna
mišljenja stručnjaka. U toj radnoj skupini našli su se i predstavnici Savjeta mladih, a prilikom
jedne sjednice napravljena je i fokus grupa sa svim članovima Savjeta na temu programa u
Bunkeru. Radna skupina donijela je odluke vezane uz Bunker uz suglasnost svih članova, tako
da je naziv Bunker, njegov logo i cjelokupni vizualni identitet prihvaćen kao službeni. Savjet
je svojim idejama i sugestijama pomogao u svim situacijama vezanim uz Centar, a što se tiče
2017. godine Savjet će aktivno sudjelovati u kreiranju i izvođenju programa u Bunkeru.

6. PROJEKTI SAVJETA MLADIH
► „Mladi za mlade“
Potaknuti zaključkom otvorene tribine „Zar je dno vrh?“ Savjet mladih došao je na ideju da se
krene u izradu „Gradskog programa za mlade Grada Samobora“. Cilj ovog programa je
skupiti što više relevantnih prijedloga i mišljenja mladih s našeg područja. Projekt je
simbolično s naše strane nazvan „Mladi za mlade“, jer tko se može bolje pobrinuti za nas
mlade ako ne mi sami!? Naš cilj je potaknuti sve mlade na što aktivnije uključivanje u
društveni život našeg grada; potaknuti ih na razmišljanje i uputiti ih gdje, što i kako.
►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
realizirani kroz dvije radionice od kojih je svaka trajala dva 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 2017. godinu.
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FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.

Stavka u Programu rada i vrsta rashoda

Utrošeno:

Izrada roll-up bannera i zastave

1.468,75 kn

SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA
MLADIH
•

Posjeti drugim Savjetima mladih (troškovi prijevoza, smještaja
i hrane)
• Odlazak na susrete i edukacije
• Troškovi reprezentacije

3.119,93 kn

NABAVA PROMOTIVNOG MATERIJALA

4.000,00 kn

NABAVA OPREME (vrtni šah i dr. igre)

7.167,12 kn

PLESNE RADIONICE (dvije u godini)

8.000,00 kn

CENTAR ZA MLADE
Informatička oprema

10.625,73 kn

Ukupno utrošena financijskih sredstava:

34.381,53 kn

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
Dominik Baltić

