
                          7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL UZ TOČKU 22. DNEVNOG REDA 
 
 
 
 

 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu  

Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30. ožujak 2022.  



PRIJEDLOG 
Temeljem članka 19. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41/14), članka 29. 

Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2021) i članka 12. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 2/14 i 1/16), 
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _______ 2022., 
donijelo sljedeću 

 
 

 
O D L U K U 

 
 

I. 
 
 Usvaja se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. od 03. 
ožujka 2022.  
 
 

II. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 
 
KLASA: 024-04/22-01/20 
URBROJ: 2109/2-02-22-05 
Čakovec, _________ 2022. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Darko Zver, mag.cin., v.r. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

           Sukladno članku 19. stavku 6 Zakona o savjetima mladih (NN RH 41/14), 
Savjet mladih podnosi godišnje Izvješće o svom radu predstavničkom tijelu jedinice 
lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga 
dostavlja na znanje Gradonačelnici Grada Čakovca i objavljuje ga na web stranici 
Grada Čakovca. Savjet mladih Grada Čakovca na svojoj 1. sjednici usvojio je 
Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. te ga podnosi Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje.  

Predočeni prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grad 
aČakovca za 2021., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

GRADONAČELNICA  
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., v.r. 



IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ČAKOVCA 
 ZA 2021. GODINU 
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1. Uvodne napomene 
Savjet mladih Grada Čakovca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih)  savjetodavno je tijelo Grada 

Čakovca, osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Čakovca.  

 

Djelokrug rada Savjeta mladih uređen je člankom 13. Zakona o Savjetima mladih (NN 41/14) 

te člankom 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca.   

 

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Čakovca:    

• raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih te o pitanjima 

iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Čakovca koji su od interesa za mlade 

• predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata 

• predlaže raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja pojedinih pitanja, a sve od 

značaja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Čakovca 

• daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih 

akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih 

• sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, predlaže 

mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu, a prema potrebi i za otklanjanje nastalih 

problema i poboljšanje položaja mladih 

• izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih 

• skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 

mladih 

• potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici 

Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

predlaže Gradskom vijeću financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta 

mladih 

• obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 
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Savjet mladih Grada Čakovca je u 2021. godini djelovao u sljedećem sastavu: Dario Gašparić 

- predsjednik, Lovro Horvat - zamjenik predsjednika, Tifani Ban, Ema Bogdan, Iva Drk, Lovro 

Košir, Neven Levačić, Rajna Međimurec i Miša Ovčar. 

Sukladno članku 19. Zakona o Savjetima mladih (NN 41/14) te članku 12. Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih Grada Čakovca, Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu  

Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje 

gradonačelniku. 

Napomena: 2021. godinu, kao i 2020., obilježila je pandemija koronavirusa te je većina 

planiranih aktivnosti Savjeta mladih morala biti odgođena ili provedena u nekom drugom 

obliku. Savjet mladih je uzorno slijedio sve propisane epidemiološke mjere i na različite načine 

predstavljao primjer mladima kako se odgovorno ponašati u takvoj kriznoj situaciji. 

 

2. Osnovne smjernice djelovanja 

Savjet mladih svoj rad i djelovanje tijekom 2021. temeljio je na:  

(1) Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije, 

razumijevanja, participacije i poštovanja prava i potreba mladih Grada Čakovca 

(2) Predlaganju rasprava Gradskom vijeću o pojedinim pitanjima od značaja za 

unaprjeđivanje položaja mladih Grada Čakovca, načina rješavanja tih pitanja te 

donošenju konkretnih odluka koje će poboljšati položaj mladih u Gradu Čakovcu 

(3) Uključivanju Savjeta mladih u procese odlučivanja o stipendiranju podržavanjem 

inicijativa učenika i studenata u traženju boljih rješenja kroz odluke o stipendiranju te 

iniciranja navedenih aktivnosti u ovom području 

(4) Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Međimurske županije 

i drugih županija te sklapanje sporazuma o suradnji s istima, kao i suradnji s udrugama 

mladih i za mlade, a radi provedbe projekata od zajedničkog interesa i međusobne 

razmjene iskustava u radu te njegovanja prijateljstava 

(5) Daljnjim edukacijama članova Savjeta mladih te suradnji i razmjeni iskustava s drugim 

tijelima koja se bave provođenjem programa mladih u jedinicama lokalne i regionalne 

samouprave 
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Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2021. ostvarila se kao kombinacija formalnih sjednica 

i aktivnog djelovanja u zajednici, nastojeći promovirati kulturu dijaloga te uključivanja 

mladih s područja Grada Čakovca u procese donošenja odluka od interesa za mlade.   

Savjet mladih je u 2021. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima te u okviru 

planiranih financijskih mogućnosti, planirao provedbu projekata i programskih zadataka te 

aktivnosti od interesa za mlade Grada Čakovca. Pa su tako planirani i provedeni programi i 

aktivnosti na području: 

• Aktivnosti iz djelokruga rada Savjeta mladih - sjednice Savjeta mladih, sudjelovanje 

na sjednicama Gradskog vijeća, suradnja s nadležnim tijelima Grada – aktivno 

zagovaranje politika za mlade, izrada plana rada i programa aktivnosti za 2021. godinu 

• Informiranje mladih na području Grada Čakovca o značaju, nadležnosti i 

aktivnostima Savjeta 

• Edukacija članova Savjeta mladih 

• Drugi poslovi od interesa za mlade Grada Čakovca 

 

3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. godinu 

Aktivnosti iz djelokruga rada Savjeta mladih Grada Čakovca:  

Sjednice Savjeta mladih  

Savjet mladih održao je tijekom 2021. godine ukupno 4 formalne sjednice. Sjednice su zbog 

poštivanja epidemioloških mjera održavane on-line, putem aplikacije Zoom, a na njima se 

raspravljalo o radu Savjeta mladih tijekom 2021. godine i o planiranim aktivnostima u 2022. 

godini. Usvojeno je godišnje Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020. godinu 

te Program rada Savjeta za 2022. godinu. 

 

Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća  
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Savjet mladih pozivan je na sjednice Gradskog vijeća te su mu dostavljeni svi materijali. Savjet 

je sudjelovao na svim sjednicama Gradskog vijeća koje su se održale uživo u 2021. godini. 

Predstavnici Savjeta mladih aktivno sudjelovali i na sjednicama Komisije za novčane potpore 

za poticanje visokoškolskog obrazovanja te Vijeća za prevenciju. 

Zagovaranje interesa i potreba mladih Grada Čakovca 

Savjet mladih tijekom 2021. godine surađivao je s Upravnim odjelom za upravu i ostalim 

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

sudjelovao u aktivnostima i tijelima vezanim za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i 

visokoškolsko obrazovanje mladih u Gradu Čakovcu. U 2021. je godini većina predviđenih 

aktivnosti Savjeta mladih otkazana ili odgođena za sljedeću godinu zbog nepovoljne 

epidemiološke situacije sa koronavirusom te je zbog toga donesena Odluka o prenamijeni dijela 

osiguranih sredstava Savjeta mladih za pomoć potrebitim studentima.  

Informiranje mladih Grada Čakovca 

U cilju informiranja mladih o aktivnostima Savjeta i ostalim događajima na prostoru Grada 

Čakovca održavana je Facebook i Instagram stranica Savjeta mladih Grada Čakovca, kao 

sredstvo brže komunikacije i interakcije s mladima. Ovakvom obliku komunikacije dana je 

prednost iz razloga što sve veći broj mladih koristi društvene mreže i spreman je iznijeti svoj 

stav kroz on-line raspravu. Savjet mladih brinuo je o ažurnosti objave najava sjednica i 

zapisnika sa sjednica na web stranicama Grada Čakovca kao i ostalih važnih informacija za 

mlade te Odluka Savjeta mladih. 

Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u RH 

Predstavnici Savjeta mladih Grada Čakovca, Dario Gašparić – kao predsjednik, Lovro Horvat 

– kao zamjenik predsjednika i Marjana Horvat – predstavnica gradske uprave zadužena za 

Savjet mladih, sudjelovali su na V Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Dubrovniku od 

15. do 17. listopada 2021. godine, koju je organizirala Udruga gradova u RH. Na Konferenciji 

su predstavljeni primjeri dobre prakse, razmijenjena iskustva i održana interaktivna predavanja 

i radionice kojima se članove savjeta mladih potiče na inovativnost u radu. Od strane Udruge 

gradova u RH predstavljeni su kriteriji za dobivanje certifikata Grad za mlade, kao i prednosti 

koje isti donosi. Kratko se podsjetilo na zakonodavni okvir unutar kojeg savjeti mladi djeluju. 

Na Konferenciji su započeli dogovori između Savjeta mladih Grada Karlovca, Savjeta mladih 
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Grada Ozlja i Savjeta mladih Grada Čakovca o potpisivanju povelje o prijateljstvu kojom će se 

učvrstiti suradnja između gradova koji su povezani s obitelji Zrinski i Frankopan, jer upravo u 

toj povijesnoj sponi navedeni savjeti mladih mogu surađivati u području kulture, povijesne 

baštine i tradicije.  

4. Financijsko izvješće Savjeta mladih za 2021. godinu 

Savjet mladih je u 2021. godini koristio financijska sredstva predviđena proračunom te 

sukladno financijskom planu za 2021. godinu za predviđene programske aktivnosti. 

Financirane aktivnosti se u najvećem dijelu odnose na aktivnosti informiranja mladih, suradnju 

s drugim gradskim i županijskim savjetima mladih te organizacijama i udrugama mladih, kao 

i edukaciju, odnosno sudjelovanje članova Savjeta mladih na Nacionalnoj konferenciji savjeta 

mladih u Dubrovniku . 

Troškovi Savjeta mladih Grada Čakovca u 2021. godini: 

1. 5.000,00 kuna – donacija Udruzi IKS iz Petrinje kojoj su u potresu teško oštećene 

prostorije i oprema  

2. 3.048,75 kuna – troškovi povrtane zrakoplovne karte Zagreb – Dubrovnik - Zagreb 

(Croatia Airlines) po predračunu 7539055-121-00128, za odlazak na Nacionalnu konferenciju 

savjeta mladih u Dubrovnik (Gašparić D., Horvat L. i Horvat M.) 

3. 2.100,00 kuna – troškovi za 2 noćenja s doručkom (Ivka d.o.o.) po ponudi br. 727-001200-

269 u Dubrovniku (Gašparić D., Horvat L. i Horvat M.) od 15. do 17.10.2021.  

UKUPNO: 10.148,75 kuna 

Napomena: zrakoplovne karte i smještaj u Dubrovniku sufinancirani su od strane Udruge 

gradova u RH. 

 

U Čakovcu, 3.3.2022.                 Izvješće sastavio:  

 

Lovro Horvat, mag.pol.  

Predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca 
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