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Temeljem ilanka 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br.41,11'4l,te dlanka 25'

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zapreiiia (SluZbene novine Grada ZapreSiia 0611,4), Savjet

mladih Grada Zaprejiia, na sjednici Savjeta, odrianoj dana 16.02.2022. godine donio je

IZVJESCE O RADU

SAVJETA MLADIH GRADA ZAPRESIEA ZA2021-. GODINU

l.UVOD

Gradsko vijeia Grada Zapreiiia na svojoj 26. sjednici odr2anoj dana 30. ruina2020. godine odobrilo

je Program rada Savjeta mladih 2a2021.. godinu.

Na 28. sjednici Gradskog vijeia Grada ZapreSiia odrZanoj dana 22. prosinca 2020. godine, izabran je

novi saziv Savjeta mladih Grada Zapreiiia'

Za dlanove izamjenike dlanova Savjeta mladih Grada Zapreiiia izabrani su, na mandat od 3 godine:

1.. Melani Adamii-Golii, za dlanicu

Katarina f adii, za zamjenicu dlanice

2. Gabrijela JuriSii, za flanicu

Matea Uremovii, za zamjenicu dlanice

3. Josipa Juro5, za clanicu

lvor Kos, za zamjenika dlanice

4. Karlo Kovad, za (lana

Tomislav Pavidi6, za zamjenika dlana

5. Sara Mikulii, za dlanicu

Lara Telenta , za zamienicu dlanice

6. Mislav Sutalo, za dlana

Lora Rajdii, za zamjenicu dlana

7. Filip Turalija, za dlana

JoSko Sestan, za zamjenika dlana

U izvjeltajnom razdoblju Savjet mladih Grada Zapre5iia odrZao je 4 sjednice. Prva sjednica bila je

konstituirajuia, odrZana dana 19. sijednja 2021. godine te je na njoj za predsjednika Savjeta mladih

izabran Karlo Kovad , a za zamienicu predsjednika Sara Mikulii'



Na 2. sjedniciodrZanoj dana24. veljade 2021. godine, dlanovisu upoznatisa Programom rada Savjeta

mladih Grada Zapreiiia za 2021. godinu kojije donio prethodni saziv.

Na 3. sjednici odrZanoj dana 13. travnja 2021. godine razmatrane su 3 todke: Suradnja Savjeta mladih

sa Srednjom Skolom ban Josip Jeladii u obnovi srednjo5kolskog igraliSta, Rasprava o suradnji Savjeta

mladih s POUZ-om i ZKDM-om na snimanju edukativnog filma za mlade te todka Razno.

Na 4. sjednici odrZanoj 28. rujna 2021.. godine usvojen je Program rada Savjeta mladih Grada

ZapreSiia za2022.godinu kojije upuien Gradskom vijeiu Grada Zapreiiia na donoSenje.

Sjednice Savjeta mladih odriavale su se u prostoru gradske uprave Grada Zapre5iia, Nova ulica 10, a

na njima su sudjelovali i prodelnici upravnih odjela, zainteresirana javnost i mediji.

U okviru svojih ovlasti i nadina rada, Savjet mladih Grada ZapreSiia;

raspravljao je o pitanjima znadajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga

Gradskog vijeia Grada Zapre5iia koji su od interesa za mlade,

raspravljao je o pojedinim pitanjima od znadenja za unaprjedivanje poloiaja mladih na

podrudju Grada Zapreii(.a, te nadinu rje5avanja navedenih pitanja,

sudjelovao je u izradi, provedbi i praienju provedbe lokalnih programa za mlade, dao pisana

oditovanja i prijedloge nadleZnim tijelima o potrebama i problemima mladih,

predlagao je dono5enje programa za otklanjanje nastalih problema i pobolj5anje poloZaja

mladih,

poticao je informiranje mladih o svim pitanjima znadajnim za unaprjedivanje poloZaja

mladih, medusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu

iskustava s organizac'rjama civilnoga dru5tva i odgovarajuiim tijelima drugih zemalja.

ll.RAD SAVJETA MLADiH U 2021.GODINl

Rad Savjeta mladih u velikoj se mjeri oslanjao na Program rada Savjeta mladih Grada Zapreii(a za

2021. godinu, no zbog epidemiolo5ke situacije nije uspio provesti sve totke reda.

Sljedeie todke moZemo navesti kao glavne todke djelovanja Savjeta mladih u202L. godini.

1. Priprema istraiivanja potreba mladih grada Zapre5i6a za sljede6i Gradski program za mlade
za razdoblje 2022.-2027. godine

lmenovano je Povjerenstvo za izradu Gradskog programa za mlade grada ZapreSiia za naredno
razdoblje u dijem je sastavu i predsjednik Savjeta mladih, Karlo Kovad. Povjerenstvo je definiralo
parametre istraiivanja te sukladno njima razradilo I naposljetku odobrilo anketni upitnik koji ie se

koristiti u svrhu istraZivanja potreba mladih u Zapre5iiu. Jedan od temelja za izradu Gradskog

programa bit ie podaci o poloZaju, interesima, problemima i potrebama mladih grada Zapre5iia
prikupljeni putem anketnih upitnika u dijoj su izradi sudjelovali dlanovisavjeta mladih.

2



2. Nastavak projekta Pravne klinike

U 2021.. godini nastavljena je suradnja sa Pravnom klinikom SveudiliSta u Zagrebu radi pruZanja pravne

pomoii gradanima slabijeg imovinskog stanja te pruZanja pomoii pri jednostavnim upitima o

potencijalnom pravnom lijeku te su tijekom godine odrZana sva planirana deZurstva (drugi utorak u

mjesecu, od L4 do 18h za vrijeme trajanja L. i 2. akademskog semestra).

Klinika se bavila iskljudivo predmetima koji se tidu podrudja u kojima je prepoznata potreba da se

korisnicima pomogne. Podrudja za koja su osnovane posebne skupine su: obiteljsko pravo i zaStita

djece, zaStita radnika, diskriminacija, driavljanstvo i azil, prava pacijenata, za5tita irlava i svjedoka

kaznenih djela te pomo6 u ovrinim postupcima.

3. Sudjelovanje Elanova Savjeta u radu Koordinacije gradskih i iupanijskih savjeta mladih

Republike Hrvatske

Koordinacija gradskih i iupanijskih savjeta mladih Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Koordinacija) je

udruga koja trenutno okuplja dlanove 40-ak gradskih i Zupanijskih savjeta mladih s ciljem razmjene

iskustva i davanja savjeta donositeljima odluka za mlade. Savjet mladih Grada ZapreSiia nastavio je

suradnju s Koordinacijom u cilju razmjene iskustava, priprema projekata i konferencija te davanja

savjeta donositeljima odluka za mlade.

Svrha Koordinacije je udvr56ivanje veza izmedu lokalnih savjeta mladih i zajedniiki nastup prema

relevantnim tijelima drZavne uprave. Takoder, predsjednik Savjeta mladih, Karlo Kovad, na sjednici

predsjedniStva odrZanoj dana O6.studenog 2021. godine proglaien je novim potpredsjednikom

Koordinacije.

4. tzrada Programa rada Savjeta mladih Grada Zapre5ida za2022. godinu.

U rujnu 2021. godine, Savjet mladih usvojio je Program rada za 2022. godinu kojije potvrdilo i Gradsko

vijeie Grada Zapreiiia na svojoj 3. sjednici odrZanoj dana 06.listopada 2021. godine.

5. Uredenje igraliSta S5 gan Josip Jeladid

Na inicijativu Savjeta mladih i uz financijsku podrSku Grada Zapre5iia zamijenjene su koiarka5ke table,

mreiice na rukometnim golovima te je uredena tribina na igraliStu Srednje Skole Ban Josip Jeladii.

6. Koncert za mlade

lako je u prosincu bio planiran "Koncert za mlade" sa TBF-om kao glavnim izvodadem, projekt je morao

biti otkazan zbog poo5trenih epidemioloSkih mjera. Umjesto toga odrZano je prigodno blagdansko

druZenje za mlade.
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7. Nabava promotivnog materijala Savjeta mladih

U svrhu poveianja prepoznatljivosti Savjeta mladih Grada ZapreSiia odludeno je nabaviti promotivni
materijal (majice, rokovnici, kemijske olovke i maske) koji ie se dijeliti na dogailajima koje organizira
ili sponzorira Savjet mladih.

III. FINANCIJSKI IZVJESTAJ

Planom Proraduna 2a2021,. godinu za Savjet mladih bilo je predvideno ukupno 50.000,00 kuna, a od

toga je izvrieno 35.197,41 kuna.

Predsjednik

Savjeta mladih

Karlo Kovad
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