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Usvajanje lzvjeåéF o radu Savjeta mladih
Grada Gakovca za 2020.
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PRIJEDLOG
Temeljem ðlanka 19. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41114), ëlanka27.
Statuta Grada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca gl}g, 2t19, 3113, 1t14, 1t18, 1t2O i
10120 - proö. tekst) i ölanka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Öakovca
(Sl. gl. Grada Öakovca 2t14 11116), Gradsko vijeóe Gradá Öakovca je na svojoj
sjednici
2021., donijelo sljedeóu

_.

odrZanoj

ODLUKU
I

Usvaja se lzvje5óe
veljaöe

2021.

t.

o radu Savjeta mladih Grada Öakovca za 2020. od

16

I

,il.

Ova Odluka stupa na sriagu osmog dana od dana objave u Sluåbenom

glasniku Grada

Öakovca.
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Obrazloåenje
Sukladno ölanku 19. stavku 6 Zakona o savjetima mladih (NN RH 41114),
Savjet mladih podnosi godiönje lzvjeöóe o svom radu predstavniökom tijelu jedinice
lokalne samouprave do 31. oZujka tekuóa godine za prethodnu godinu te ga
dostavlja na znanje gradonaöelniku Grada Öakovca i objavljuje ga na web stranici
Grada Õakovca. Savjet mladih Grada Öakovca na svojoj sjednici usvojio je lzvje5óe o
radu Savjeta mladih za 2020. tb ga podnosi Gradskom vijeóu Grada Öakovca na
usvajanje.
PredlaZem Gradskom vflqóg Grada Öakovca donoðenje predoöene Odluke.

GRADONACELNIK
Stjepan Kovaö, bacc. ing. comp., v.r

IZVJESCE O RADU SAVJETA

MLADIH GRADA ðAKOVCA

z,A2020. GODTNU

SAVTET MLADTH

REPU BLIKA
tt

RVA TS KA
Zupa N IJA

I.I

MEÐ IMURSK a

rtAD Õ AKc)V c

ODJEL ZA UPRAVU
Primljeno:

4-o

2

0

CRRon

Õ¡rovct

l. Uvodne napomene
Savjet mladih Grada Õakovca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada
Õakovca, osnovano s ciljem aktivnog ukljuðivanja mladih u javni Zivot Grada Õakovca.

Djelokrug rada Savjeta mladih ureden je ðlankom t3. Zakona o Savjetima mladih (NrN 41114)
te ðlankom 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Õakovca.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Öakovca:
a

raspravlja na sjednicama o pitanjimaznaöajnimazarad Savjeta mladih te o pitanjima

iz djelokrugaradaGradskog vijeóa Grada ðakovca koji su od interesa zamlade
a

predlaie Gradskom vijeóu dono5enje odluka, programa i drugih akata

a

predlaùe raspravu o pojedinim pitanjima te naðin rje5avanja pojedinih pitanja, a sve

od znaöajaza unapredivanje poloùajamladih na podruðju Grada Öakovca
a

daje miðljenje Gradskom vijeóu prilikom dono5enja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog znaóer4a za unapredivanje poloZaja mladih

a

sudjeluje

u inadi i

praóenju provedbe lokalnog progftima djelovanja za mlade,

predlaie mjere za njegovo ostvarivanje

i provedbu, a prema potrebi i

za otklanjanje

nastalih problema i pobolj ðanj e poloùaja mladih
a

izraduje izvje5óa nadleZnim tijelima o problemima mladih

a

skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima znaöajnim za unapredivanje poloùaja
mladih

o

potiðe medusobnu suradnju savjeta mladih opóina, gradova
Hrvatskoj te suradnju

i razmjenu iskustava

i

Zupanija u Republici

s odgovarajuóim tijelima drugih zernalja,

predlaie Gradskom vijeóu financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta
mladih
a

obavlja i druge poslove od interesa zamlade

1

Savjet mladih Grada ðakovca

je u2020. godini djelovao u sljedeóem

-

- zamjenik

predsjednik, Lovro Horvat

sastavu: Dario Ga5parió

predsjednika, Tifani Ban, Ema Bogdan, Iva Drk,

Lovro Ko5ir, Neven Levaðió, Rajna Medimurec i Miða Ovöar.
Sukladno ðlanku 19. Zakona

o

Savjetima mladih (NrN

4lll4) te ðlanku 12. Odluke

o

osnivanju Savjeta mladih Grada Õakovca, Savjet mladih podnosi godi5nje izvjeSóe o svom

radu Gradskom vijeóu do 31. oZujka tekuóe godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na
znarúegradonaðelniku.

je obiljeZila pandemija korona virusa te je veóina
morala biti odgodena ili provedena u nekom drugom

Napomena: 2020. godinu nenadano
planiranih aktivnosti Savjeta mladih

obliku. Savjet mladih je uzorno slijedio sve propisane epidemioloðke mjere

i

na razlióite

naðine predstavljao primjer mladima kako se odgovorno pona5ati u takvoj kriznoj situaciji.

2. Osnovne smjernice djelovanja
Savjet mladih svoj rad i djelovanje tijekom 2020. temeljio je na:

(l)

Zagovanr4u

i

promicanju interesa

i

stavova mladih na naðelima tolerancije,

razttmijevanja, participacije i poðtovanja prava i potreba mladih Grada Õakovca

(2) Predlaganju rasprava Gradskom vijeóu

o

pojedinim pitanjima

od

unaprjedivanje poloZaja mladih Grada Õakovca, naðina rje5avanja

znað,aja za

tih pitanja te

dono5enju konkretnih odluka koje óe poboljðati poloZaj mladih u Gradu Öakovcu

(3) Ukljuðivanju Savjeta mladih

u

procese odluðivanja

o

stipendiranju podrZavanjem

inicijativa uðenika i studenata u traZenju boljih rjesenja kroz odluke o stipendiranju te
iniciranja navedenih aktivnosti u ovom podruöju

(a) Suradnji sa Savjetima mladih

u

opóinama

i

gradovima s podruðja Medimurske

Zupanije i drugih ùupanija te sklapanje sporazuma o suradnji s istima, kao
udrugama mladih

i

i

suradnji s

za mladq a radi provedbe projekata od zajedniðkog interesa i

medusobne rczmjene iskustava u radu te njegovanja prijateljstava

(5) Daljnjim edukacijama ðlanova Savjeta mladih te suradnji

i

razmjeni iskustava

s

drugim tijelima koja se bave provodenjem programa mladih u jedinicama lokalne

i

regionalne samouprave
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Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2020. ostvarila se kao kombinacija formalnih
sjednica

i

aktivnog djelovanja u zajednici, nastojeói promovirati kulturu dijaloga te

uktjuõivanja mladih s podruðja Grada ðakovca u procese dono5enja odluka od interesa
za mlade.
Savjet mladih je u 2020. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima te u okviru

planiranih financijskih moguónosti, planirao provedbu projekata

i

programskih zadataka te

aktivnosti od interesa za mlade Grada ðakovca. Pa su tako planirani i provedeni programi i
aktivnosti na podruðju:

Aktivnosti

tz

djelokruga rada Savjeta mladih

-

sjednice Savjeta mladih,

sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeóa, suradnja s nadleZnim tijelima Grada

aktivno zagovaranle politika za mlade, inada plana rada

i

-

programa aktivnosti za

2021. godinu
a

Informiranje mladih na podruöju Grada ðakovca

o

znaó,aju, nadleZnosti

i

aktivnostima Savjeta
a

Edukacija õlanova Savjeta mladih

o

Drugi poslovi od interesa zamlade Grada Õakovca

3. Izvje5óe o radu Savjeta mladih 2a2020. godinu

Aktivnosti iz djelokruga rada Savjeta mladih Grada ðakovca:
Sjednice Savjeta mladih
Savjet mladih odrùao

je tijekom 2020.

godine ukupno

5

formalnih sjednica te jednu

izvanrednu. Sjednice su zbog po5tivanja epidemiolo5kih mjera odrùavane on-line, putem

aplikacije Zoom, a na njima se raspravljalo o radu Savjeta mladih tijekom 2020. godine i o
planiranim aktivnostimau202l. godini. Usvojeno je godiSnje Izvje5óe o radu Savjeta mladih
Grada Õakovca za20l9. godinu te Program rada Savjetaza202|. godinu.

3

Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeéa
Savjet mladih pozivanje na sjednice Gradskog vijeóa te su mu dostavljeni svi materijali.
Savjet

je sudjelovao na svim sjednicama Gradskog vijeóa koje su se odrZale uZivo u 2020.

godini. Predstavnici Savjeta mladih aktivno sudjelovali i na sjednicama Komisije zanovðane
potpore zapoticanje visoko5kolskog obrazovanja te Vijeóa za prevenciju.

Zagovaranje interesa i potreba mladih Grada ðakovca
Savjet mladih tijekom 2020. godine suradivao

je s Upravnim odjelom za vpravu i

ostalim

tijelima lokalne samouprave u cilju ostvarenja planiranih aktivnosti. Savjet mladih aktivno je

sudjelovao

u

visokoðkolsko obrazovanje

i

tijelima vezatim za osnovno5kolsko, srednjo5kolsko i
mladih u Gradu Õakovcu. U 2020.je godini veóina predvidenih

aktivnostima

aktivnosti Savjeta mladih otkazana

ili

odgotleîa za sljedeóu godinu zbog nepovoljne

epidemioloðke situacije sa korona virusom te

je zbog toga donesena Odluka

o prenamijeni

dijela osiguranih sredstava Savjeta mladih za pomoó mladima koji to zasigurno hebaju, kako

bi

se na neki naðin solidarizirali

s

njima

u tom teðkom razdoblju.

Inicijativa je

podrazumijevala prenamjenu 7 tisuóa kuna proraðunskih sredstava kojima raspolaZe Savjet na

jednokratnu financijsku potporu sedmorici uðenika i uðenica srednjih Skola u ðakovcu koje su
te Skole predloZile zbog njihove te5ke Zivotne i financijske situacije.

Informiranje mladih Grada Cakovca
U cilju informiranja mladih o aktivnostima Savjeta i ostalim dogadajima na prostoru Grada
ðakovca odrùavanaje Facebook i Instagram stranica Savjeta mladih Grada Öakovca, kao
sredstvo brZe komunikacije

i

interakcije s mladima. Ovakvom obliku komunikacije dana je

prednost izrazloga 5to sve veói broj mladih koristi druStvene mreùe

stav kroz on-line raspravu. Savjet mladih brinuo

je o

i

spreman

je iznijeti svoj

aZurnosti objave nqava sjednica i

zapisnika sa sjednica na web stranicama Grada Õakovca kao

i

ostalih vaZnih informacga za

mlade te Odluka Savjeta mladih.

Kako bi se mladima ukazalo na vaZnost uloge Savjeta mladih i njegove moguónosti zapoðeto

je

prezentiranje rada

i

aktivnosti Savjeta mladih po srednjim Skolama gdje se Vijeóima

uðenika poku5ala prenijeti poruka vaZnosti veóeg ukljuðivanja mladih u druStveni Zivot kako

bi bolje pridonosili svojoj zajednici. Takoder, od samih uðenika pristigli
koji

óe

su vaZni komentari

posluZiti za daljnji rad Savjeta i unapredenje poloZaja mladih u Gradu Öakovcu.
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4. Financijsko izvje5óe Savjeta mladih 2a2020. godinu
je u 2020. godini koristio financijska sredstva predvidena proraðunom te
sukladno financijskom planu za 2020. godinu za predvidene programske aktivnosti.
Savjet mladih

Financirane aktivnosti se

u

suradnju s drugim gradskim

najveóem dijelu odnose na aktivnosti informiranja mladih,

i

Zupanijskim savjetima mladih te organizacijama

i

udrugama

mladih, kao i edukaciju.

Tro5kovi Savjeta mladih Grada ðakovca u2020.godini:
1. *Troðkovi edukacije

i

druZenja ðlanova Savjeta na

Mlinu na Muri:

536134

kuna

(DruZenj e ðlanova Savjeta na Mlinu na Muri provedeno j e u srpnju 2019 . te je navedeno i u

financijskom izvjeðóu za20l9. godinu, medutim uplata je provedena poðetkom 2020. godine)
2. *Tro5kovi izrade promidZbenih materij ala

(ro11

(Roll up banner naruðen je krajem 2019. godine

te

up banner) : 562 r50 kuna.

je naveden i u financijskomizvjeáéuza

2019. godinu, medutim uplata je provedena poðetkom 2020. godine)
3. Tro5koviiztade promidZbenih materijala (100 kemijskih olovaka, 15 platnenih vreóica i 30
pisaóih blokova a5):1193,75 kuna.
4. Jednokratna financijska pomoó potrebitim uðenicima: 7000 kuna.

Ukupni troSak u2020. godini:

9292159

kuna.

ðakovec, 16.2.2021.
IzvjeSóe sastavio: Dario Ga5parió,

Predsjednik Savjeta mladih Grada Õakovca
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