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I.

Usvaja se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2010., prihvaćeno
na 8. sjednici Savjeta mladih Grada Čakovca, održanoj 17. veljače 2011.

II.
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glasniku Grada Čakovca.
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Temeljem članka 16. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” br. 23/07) te
članka XII. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca («Službeni glasnik
Grada Čakovca» broj 8/07 i 2/10), Savjet mladih Grada Čakovca podnosi Gradskom
vijeću
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca
za 2010. godinu
Savjet mladih Grada Čakovca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) konstituiran je 29.
prosinca 2009. godine i ima devet članova. Mandat Savjeta mladih traje dvije godine.
Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Savjeta mladih izabran je Vanja Ovčar, a
za zamjenika predsjednika Stela Horvat.
Osim svoje savjetodavne funkcije, koju Savjet mladih ostvaruje raspravljajući i dajući
mišljenje o aktima koje razmatra i o kojima odlučuje Gradsko vijeće (Proračun Grad a, Javne
potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi itd.), a koji su od interesa za mlade te su značajni
za unapređivanje položaja mladih, Savjet mladih je u izvještajnom razdoblju poduzimao i
određene vlastite inicijative.
U 2010. godini Savjet mladih je održao sedam sjednica. Osim sjednica, a s ciljem
ostvarivanja programa Savjeta mladih, predsjednik, zamjenik i pojedini članovi održali su
dvije radne akcije, provođene u centru Čakovca. Ciljevi radnih akcija bili su uvidjeti kakav je
interes građana o gradnji Skate parka u Čakovcu, te koje je njihovo mišljenje o zabrani
vožnje biciklima kroz centar grada.
� Program rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011. godinu
Sukladno članku 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca, Savjet mladih
je donio Program rada za 2011. godinu te ih je podnio Gradskom vijeću na odobrenje.
Na svojoj 10. sjednici, koja se održala 18. studenog 2010. godine, Gradsko vijeće je donijelo
Odluku o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011. godinu.
� Izrada „Gradskog programa djelovanja za mlade“ Grada Čakovca
Savjet mladih kao jednu od najvažnijih sastavnica svog programa ističe važnost izrade
Gradskog programa djelovanja za mlade(u daljnjem tekstu: Program) po preporuci Vlade
Republike Hrvatske, koja je na sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine donijela Nacionalni
program za mlade, na temelju kojeg županijska i lokalna tijela Savjeta mladih donose vlastite
Programe. Lokalni program djelovanja za mlade je dokument lokalnih vlasti o razvoju lokalne
politike za mlade; višegodišnje strategija za mlade(koja se najčešće donosi na razdoblje od 5
godina). Po pitanju toga, provedeno je anketno ispitivanje među mladima, te su dobiveni
rezultati koji su obrađeni i proanalizirani. Na temelju tih rezultata započet će se s pisanjem
poglavlja Programa. U pisanju samog Programa, Savjet mladih će tražiti pomoć stručnih ljudi
(koji su pomagali i u izradi Županijskog programa djelovanja za mlade), te će o istom održati
tribine i javne rasprave s ciljem nadopunjavanja Programa, te na kraju, unapređenja života
mladih u Gradu Čakovcu. Program bi trebao obuhvaćati sljedeća područja djelovanja:
- 1. Obrazovanje i informatizacija
- 2. Zapošljavanje i poduzetništvo
- 3. Socijalna politika
- 4. Zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje
- 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
- 6. Mladi i civilno društvo
- 7. Kultura mladih i slobodno vrijeme
- 8. Mobilnost, informiranje i savjetovanje
� Skate park
Skate park kao ideja postoji već dugi niz godina zbog sve većeg interesa mladih o
nadolazećim modernim kulturama i zbog sve više grupacija mladih kao što su - skejteri,

bajkeri, roleri – na području Grada Čakovca. Savjet mladih je u srpnju 2010. godine proveo
anketu o zainteresiranosti svih građana o izgradnji Skate parka, te je prikupljeno 576 potpisa.
Grad Čakovec dao je potporu Savjetu mladih oko izgradnje Skate parka osiguravši 100 000
kuna iz Proračuna donesenog u studenom 2010. godine. Skate park je zamišljen kao
multifunkcionalan objekt koji bi poslužio kao novo okupljalište mladih. To bi bio adekvatan
prostor za sve prije navedene grupacije mladih da izvode svoje vratolomije, te da prestanu
uništavati prostor oko Centra za kulturu u središtu Grada Čakovca. Izgradnja tog objekta
otvorila bi mogućnost mladima da se više rekreiraju, da se organiziraju natjecanja te da se
ugoste mladi iz ostalih gradova, županija, pa i država, da se organiziraju koncerti (bendova ili
DJ-a), te da grafiteri mogu prakticirati svoju umjetnost po zidiću koji bi bio postavljen uz sam
Skate park. Pozicija je zamišljena na SRC-u Mladost u Čakovcu. Kao svoj najvažniji projekt,
Savjet mladih nastojat će ga realizirati do ljeta 2011. godine.
� Ukidanje zabrane vožnje biciklima kroz centar grada
Već dugi niz godina u samom centru Čakovca stoji pješačka zona. Time je odlučeno da se
kroz grad više ne može voziti biciklom. Zbog sve većeg interesa mladih, a i svih ostalih
građana oko ukidanja te zabrane, Savjet mladih pokrenuo je inicijativu oko ukidanja zabrane.
Povodom toga, Savjet mladih proveo je anketu o tom pitanju u prosincu 2010. godine. 661
ljudi izjasnilo se ZA ukidanje zabrane, dok je 10 ljudi mišljenja kako bi zabrana trebala ostati.
U provođenju ankete članovi Savjet mladih imali su prilike direktno razgovarati sa građanima
te čuti mnoga stajališta te izmijeniti neka razmišljanja. Temeljnim problemom smatra se
prebrza vožnja pojedinaca koji time ugrožavaju pješake. Nije nađen način kako bi se te
pojedince moglo zaustaviti, te se pokušalo sa kompletnom zabranom prometa u centru
grada. Ti pojedinci još se uvijek voze središtem grada bez obzira na tu zabranu, dok su
kaznu morali platiti mnogi koji su se mirno vozili kroz grad. Nadalje, zabrana više ne stoji
samo u centru grada, već i kroz cijeli park Zrinskih. Mnogima je upravo to put do škole,
posla, ili kuće. Apsurdno je to da Međimurska županija potiče biciklistički turizam, dok
Čakovec kao njen glavni grad to zabranjuje. Savjet mladih predlaže ukidanje i zbog toga što
sve više gradova (ne samo u Hrvatskoj, već i svijetu) potiče biciklizam na način da se
organiziraju besplatni bicikli kojima se može voziti od jedne do druge strane grada, dok se u
Čakovcu radi upravo suprotno. Na kraju, na temelju Zakona o sigurnosti prometa na
cestama, članka 2. „pješačka zona“ je uređena prometna površina u prvom redu namijenjena
za kretanje pješaka, u kojoj nije dozvoljeno kretanje motornih vozila, osim vozila s posebnom
dozvolom; dok je „bicikl“ vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo
snagom vozača, te se smatra pomoćnim pješačkim sredstvom.
� Ostali projekti
Savjet mladih nastojat će realizirati prva 3 projekta kao svoj primarni cilj , no pokretat će i
nove projekte kao što su: bolja suradnja sa ostalim tijelima vezanih uz mlade, financiranje
predškolskog odgoja za kretanje u prometu, osnivanje manjih radnih tijela koja će biti usko
vezana za određene projekte s ciljem njihove brže realizacije, te više pomagati rad Prostora
za mlade.
PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
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