ZAPISNIK
s 4. sjednice Savjeta mladih Grada Samobora,
održane 30. lipnja 2014. godine s početkom u 17,00 sati,
u prostoru za udruge mladih s područja Grada Samobora, Šetalište F. Tuđmana 9,
Samobor.
Nazočni članovi Savjeta mladih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Romina Galović
Petra Babojelić
Borna Glückselig
Filip Agnić
Matijas Bišćan
Irena Matković
Tomislav Slavina
Patricija Keserić

Izočni članovi Savjeta mladih:
Ivica Bašić
Ostali prisutni:
Juro Horvat, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Valentina Horvat, pročelnica Ureda gradonačelnika
Nikolina Puljić Glasnović, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
Predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora, Romina Galović, otvara 4. sjednicu,
pozdravlja sve nazočne te konstatira da je na sjednici prisutna većina članova, te da će
doneseni zaključci biti pravovaljani.
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Savjeta mladih grada Samobora.
2. Prijedlog Sporazuma o suradnji između Savjeta mladih Grada Samobora i Savjeta
mladih Grada Čakovca.
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora.
4. Razrada Programa rada Savjeta mladih grada Samobora za 2014. godinu (podjela
zaduženja).
5. Izvještaj o realiziranim programima.
6. Prijedlozi modaliteta suradnje Savjeta mladih Grada Samobora s Gradonačelnikom i
Gradskim vijećem.
7. Razno.
.
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Predsjednica Savjeta mladih predlaže Dnevni red kakav je dan u materijalima za
sjednicu.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Predsjednica Savjeta mladih, prelazi na Dnevni red sjednice te je po svakoj točci
dnevnog reda zaključeno sljedeće:
AD. 1.)
Na tekst i sadržaj Zapisnika nije bilo primjedbi, te se jednoglasno donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik 3. sjednice Savjeta mladih Grada Samobora.
AD. 2.)
Predsjednica Savjeta mladih, predstavlja članovima Prijedlog Sporazuma o suradnji
između Savjeta mladih Grada Samobora i Savjeta mladih Grada Čakovca. Napravljen je Nacrt
sporazuma o suradnji s kojim je Savjet mladih Grada Čakovca bio suglasan. Sporazum se
odnosi na modalitete suradnje navedenih savjeta mladih, utvrđivanje radne skupine,
vremenski okvir međusobnih sastanaka i sl.
Nakon provedene rasprave te glasovanja, Savjet mladih Grada Samobora jednoglasno
donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog Sporazuma o suradnji Savjeta mladih Grada Samobora i Savjeta
mladih Grada Čakovca, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu, a isti se prilaže
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

AD.3.)
Predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora predstavlja Prijedlog Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Samobora. Informira članove Savjeta o izmjenama koje se odnose na:
način izbora, trajanje mandata te najviše na način suradnje s Gradskim vijećem i
Gradonačelnikom. Napominje da su svi prijedlozi za doradu Prijedloga Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Samobora, a koje su predložili članovi Savjeta, uvaženi i uneseni.
Nakon provedene rasprave te glasovanja, Savjet mladih Grada Samobora jednoglasno donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora, u tekstu kao
što je dan u materijalima za sjednicu, a isti se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni
dio.

AD.4.)

Predsjednica Savjeta mladih Grada Samobora predlaže članovima Savjeta da s
budućim aktivnostima nastave u rujnu, te predlaže da se podjele po timovima. Naknadno će
poslati elektroničkom poštom plan realizacije svih dogovorenih programa. U izlaganju je
dogovoreno sljedeće:
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• Predstavljanje u srednjim školama (ETUŠ i Srednja strukovna škola) održat će se
krajem rujna, uz provedbu ankete, a do tada će se doraditi prezentacija Savjeta mladih.
• Uređenje prostorija Savjeta mladih – trebaju pribaviti okvirni troškovnik i kontaktirati
gđu. Vesnu Petrić. Soboslikarske radove ponudio je odraditi Centar Lug. Za
realizaciju ovog programa odgovornost preuzimaju Tomislav i Matijas.
• Posjet Mladinskom centru u Brežicama - Za realizaciju ovog programa odgovornost
preuzimaju Filip i Borna.
• Dan Grada Samobora i Susret Savjeta mladih Zagrebačke županije – predloženo je da
se Susret Savjeta mladih Zagrebačke županije i Savjeta mladih Grada Čakovca održi u
tjednu obilježavanja Dana Grada Samobora. Za realizaciju ovog programa
odgovornost preuzima Petra Babojelić.
• Seminari i edukacije – svi članovi Savjeta pozvani su da daju prijedloge i mišljenja o
mogućim temama, važno da se ne ponavljaju teme koje su obrađivali prošli sazivi
Savjeta mladih. Pokrenuta je rasprava o načinu privlačenja mladih na seminare i
edukaciju, pa Irena Matković predlaže da se dogovori s profesorima predmeta Politika
i gospodarstvo tema i termin kada bi se mogla održati predmetna edukacija, a da bude
dio godišnjeg kurikuluma. Za realizaciju ovog programa odgovornost preuzimaju Filip
i Borna.
• Planinarski pohodi – Za realizaciju ovog programa odgovornost preuzima Romina
Galović.
• Turnir u beli i šahu - Za realizaciju ovog programa odgovornost preuzima Tomislav.
• Posjet drugim Savjetima mladih - predviđa se posjet Savjetu mladih Grada Čakovca, a
predviđen je krajem kolovoza.
Nakon provedene rasprave te glasovanja, Savjet mladih Grada Samobora jednoglasno donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog razrade Programa rada Savjeta mladih Grada Samobora za 2014.
godinu, kao što je predloženo u obrazloženju ove točke.
AD.5)
Filip Agnić informira članove Savjeta o predstavljanju koje je održano u srednjim
školama. Konstatira da je bilo izuzetno uspješno i kvalitetno. Učenici su popunili anketu,
postavljali pitanja i pokazali veliki interes. Nakon predstavljanja Programa rada Savjeta,
mnogi su se upisali na plesne radionice.
Patricija Keserić informira članove Savjeta o plesnim radionicama te konstatira da su
izuzetno uspješne, s velikim brojem zainteresiranih i dobrim rezultatima.
Nakon provedene rasprave te glasovanja, Savjet mladih Grada Samobora jednoglasno donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se informacija o realiziranim programima kao što je predloženo u
obrazloženju ove točke.
AD.6)
Pročelnica Ureda gradonačelnika, gđa. Valentina Horvat predstavlja modalitete
suradnje Savjeta mladih Grada Samobora s Gradskim vijećem Grada Samobora i

4

Gradonačelnikom. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora bazirana je na
Zakonu o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora. U odnosu na prošli Zakon o osnivanju
Savjeta mladih, novi Zakon predviđa bolji i intenzivniji odnos s Gradskim vijećem i
Gradonačelnikom. Što se tiče Gradskog vijeća, predviđa se sastanak Savjeta s predsjednikom
Gradskog vijeća na kojem će se raspravljati o svim pitanjima od interesa za mlade. Na
prijedlog Savjeta mladih, Gradsko vijeće će raspravljati na svojim sjednicama o pitanjima od
interesa za mlade, najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta
mladih, pod uvjetom da je isti dostavljen 8 dana prije dana održavanja sjednice. Član Savjeta,
kojeg za to odaberu ostali članovi, dužan je prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća, s
pravom sudjelovanja u raspravi, bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj iz
djelokruga rada Savjeta koji od njega zatraži Gradsko vijeće.
Savjet mladih grada Samobora surađivat će s Gradonačelnikom na redovitim
sastancima, jednom u 3 mjeseca. Gradonačelnika u tom svojstvu, zbog prethodnih obaveza
mogu zamijeniti i njegovi zamjenici i najbliži suradnici. Gradonačelnik će svakih 6 mjeseci
obavještavati Savjet mladih pisanim putem o svojim aktivnostima koje su od interesa i
važnosti za mlade.
Upravni odjel za društvene djelatnosti pravovremeno će informirati Savjet o svim
aktivnostima koje na bilo koji način uključuju mlade ili su od interesa za mlade, dostavljat će
Savjetu nacrte odluka, programa i drugih akata koji se tiču mladih ili su na bilo koji način
vezane za djelokrug Savjeta. Isto tako, nadležni Upravni odjel, uključivat će Savjet mladih u
organizaciju manifestacija, sastanaka i drugih aktivnosti koje se tiču mladih ili su od interesa
za mlade.
Nakon provedene rasprave te glasovanja, Savjet mladih Grada Samobora jednoglasno donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaćaju se prijedlozi modaliteta suradnje Savjeta mladih Grada Samobora s
Gradonačelnikom i Gradskim vijećem, kao što je predloženo u obrazloženju ove
točke.
AD.6)
Predsjednica Savjeta informira da su potrebne ponude tiskarskih tvrtki za štampanje i
pripremu promotivnih materijala Savjeta. Svi su suglasni s prijedlogom da se zatraže 3
ponude za količine materijala dogovorene na ranijim sjednicama.
Dovršeno u 17,45 sati.
ZAPISNIK sastavila:
Nikolina Puljić Glasnović
KLASA: 021-05/14-03/6
URBROJ: 238-11-05/3-14-2
Samobor, 3. srpnja 2014.

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH
Romina Galović

