
 

1 
 

 
KLASA: 021-05/21-03/04 

URBROJ: 238/33-01-21-2 

U Zaprešiću, 28.09.2021. 

 

Temeljem članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14) te članka 24. Odluke o 

osnivanju Savjeta mladih Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 06/14), Savjet mladih 

Grada Zaprešića na svojoj 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine donosi 

 

PROGRAM RADA 

Savjeta mladih Grada Zaprešića za 2022. godinu 

 

 

1. Uvod  

 

Sadašnji saziv Savjeta mladih Grada Zaprešića izabran je na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada 

Zaprešića održanoj dana 22. prosinca 2020. godine. 

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaprešića izabrani su, na mandat od 3 godine: 
1. Melani Adamić-Golić, za članicu 

Katarina Tadić, za zamjenicu članice 
2. Gabrijela Jurišić, za članicu 

Matea Uremović, za zamjenicu članice 
3. Josipa Juroš, za članicu 

Ivor Kos, za zamjenika članice 
4. Karlo Kovač, za člana 

Tomislav Pavičić, za zamjenika člana  
5. Sara Mikulić, za članicu 

Lara Telenta, za zamjenicu članice 
6. Mislav Šutalo, za člana 

Lora Rajčić, za zamjenicu člana 
7. Filip Turalija, za člana 

Joško Šestan, za zamjenika člana 
 

Prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih bila je 19. siječnja 2021. godine te je na njoj  za 
predsjednika Savjeta mladih izabran Karlo Kovač, a za zamjenicu predsjednika Sara Mikulić. 
Savjet mladih Grada Zaprešića je savjetodavno tijelo Grada Zaprešića koje promiče i zagovara prava, 
potrebe i interese mladih u gradu Zaprešiću, osnovano s ciljem sudjelovanja u odlučivanju o 
upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni 
život te s ciljem informiranja i savjetovanja mladih u lokalnoj zajednici.  
U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o 
pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenja Gradskom 
vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade.  
Savjet mladih u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira Gradskom vijeću donošenje akata od 
značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih 
na području grada Zaprešića.  Nadalje, svi članovi Savjeta mladih imaju pravo i trebaju sudjelovati u 
radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog 
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značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Zaprešića i to davanjem mišljenja, 
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.  
Također, Savjet mladih sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, 
daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih te po potrebi 
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih. 
Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne 
smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje. 
Isti uključuje sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe Gradskog programa za mlade, 
konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnju s tijelima Grada Zaprešića 
u politici za mlade te suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i 
inozemstvu.  
 
 

2. Aktivnosti Savjeta mladih Grada Zaprešića u 2022. godini 
 

2.1. Novi Gradski program za mlade grada Zaprešića za razdoblje od 2022. do 2027. godine 
 
Savjet mladih u 2022. godini planira aktivno sudjelovati u izradi Gradskog programa za mlade 

grada Zaprešića za razdoblje od 2022. do 2027. godine.  
Imenovano je Povjerenstvo za izradu Gradskog programa za mlade grada Zaprešića za naredno 
razdoblje u čijem je sastavu i predsjednik Savjeta mladih-Karlo Kovač. Jedan od temelja za izradu 
Gradskog programa bit će podaci o položaju, interesima, problemima i potrebama mladih grada 
Zaprešića prikupljeni putem anketnih upitnika u čijoj su izradi sudjelovali članovi Savjeta mladih. 
 
2.2  Nastavak Rada Pravne klinike 
 

Sa Pravnom klinikom Sveučilišta u Zagrebu dogovorena je suradnja za akademsku godinu 
2021/2022., a Pravna klinika održavati će se i dalje u prostorijama Kluba umirovljenika utorkom od 
14,00 do 18,00h i to; 19.10.2021., 23.11.2021., 14.12.2021., 11.01.2022., 15.03.2022., 26.04.2022. i 
17.05.2022. 
Klinika se bavi predmetima iz područja obiteljskog prava i zaštite djece, zaštite radnika, 
diskriminacije, državljanstva i azila, prava pacijenata, zaštite žrtava i svjedoka kaznenih djela te 
pomoć u ovršnim postupcima. Omogućava pravnu pomoć  građanima slabijeg imovinskog stanja te 
pomoć pri jednostavnim upitima o potencijalnom pravnom lijeku. 
Savjet mladih Grada Zaprešića prati rad Pravne klinike te u suradnji sa Gradom Zaprešićem, medijima 
i putem društvenih mreža obavještava zainteresirane o terminima. 
 
2.3.   Suradnja s drugim savjetima mladih u Zagrebačkoj županiji te Koordinacijom gradskih savjeta 
mladih Republike Hrvatske 
 

Predstavnici Savjeta mladih Grada Zaprešića sudjelovat će na konferencijama i sastancima 
savjeta mladih u Zagrebačkoj županiji. 
Savjet mladih Grada Zaprešića nastaviti će suradnju i s Koordinacijom gradskih savjeta mladih 
Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Koordinacija) u cilju razmjene iskustava, priprema projekata i 
konferencija te davanje savjeta donositeljima odluka za mlade. 
Svrha Koordinacije je učvršćivanje veza između lokalnih savjeta mladih i zajednički nastup prema 
relevantnim tijelima državne uprave. Također, predsjednik Savjeta mladih, Karlo Kovač, aktivan je 
član Koordinacije. Osim predsjednika Savjeta mladih, Karla Kovača, u rad Koordinacije uključeni su 
zamjenica predsjednika, Sara Mikulić, te član Savjeta mladih, Mislav Šutalo. 
 
 
2.4. Suradnja s Turističkom zajednicom Grada Zaprešića, Pučkim otvorenim učilištem u Zaprešiću te 
Udrugom CeZaM Zaprešić (bivši Centar za mladež Zaprešić) 
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Turistička zajednica 

Savjet mladih će s Turističkom zajednicom surađivati na projektima vezanima uz mlade, a planira 
se i suorganizacija koncerta u adventskom periodu, s izvođačem kojeg prati prvenstveno mlađa 
populacija te sukladno raspoloživim sredstvima financijskog plana Savjeta mladih. 

Cilj “Koncerta za mlade” je obogatiti zabavni sadržaj za mlade u gradu Zaprešiću s namjerom da 
se u budućnosti broj takvih koncerata poveća te postane standardni dio ponude grada Zaprešića. 

Isto tako u suradnji s Turističkom zajednicom organizirat će se, ako epidemiološke prilike budu 
povoljne, Koordinacija Savjeta mladih Zagrebačke županije s ciljem promicanja tematike koje muče 
mlade na ovom području i jačanju reputacije Zaprešića kao grada mladih. 

 
Pučko otvoreno učilište Zaprešić 
        Savjet mladih će surađivati sa Pučkim otvorenim učilištem Zaprešić u projektu izrade edukativnih 
video materijala. 
Opis projekta: Mladi se u svojoj najranijoj dobi odrastanja susreću s donošenjem velike životne 
odluke, a to je odabir budućeg zanimanja i upis u srednje škole koji će odrediti njihov daljnji put. Kako 
bi se mladima olakšalo donošenje odluke, članovi Savjeta mladih bi, u suradnji sa polaznicima 
„Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade“ i njihovim voditeljima, osmislili scenarij i realizirali snimanje 
videa i/ili filma iz perspektive četrnaestogodišnjaka kroz posjete raznim tvrtkama i upoznavanja s 
brojnim zanimanjima kao i odabirom dostupnih srednjoškolskih programa. 
Cilj projekta: usmjeravanje i educiranje mladih o ponudi i sadržaju srednjoškolskih obrazovnih 
programa sukladno njihovim interesima, sposobnostima i mogućnostima te educiranje o omogućiti 
brzo zapošljavanje na tržištu rada ili uspješan nastavak školovanja upisom na željeni fakultet. 
 
Udruga CeZaM Zaprešić  
          Savjet mladih uključiti će se u Projekte koje provodi Udruga CeZaM Zaprešić kao što su trenutno 
prijavljen Projekt Centar za mlade Zaprešić za koji se čekaju rezultati Središnjeg državnog ureda za 
demografiju i mlade. Projekt je namijenjen mladima od 15 do 30 godina, a obuhvaća aktivnosti; 
1. Informiranje mladih putem društvenih mreža i web stranice (planirano je kontinuirano objavljivane 
informacije u više od 3 područja interesa mladih: obrazovanje i informatizacija; zapošljavanja i 
poduzetništva; zdravstvene zaštite i reproduktivnog zdravlja; kultura mladih i slobodno vrijeme, 
volontiranje i aktivno sudjelovanje mobilnost itd.), 2. Individualno i grupno savjetovanje mladih 
(mladima će biti pružena besplatna savjetodavna pomoć vezano za njihove iskazane interese i 
potrebe; mladima je omogućena besplatna usluga korištenja interneta i računala za različite svrhe 
informiranja i savjetovanja; mladima će biti  omogućena  besplatna pomoć u komunikaciji te su 
besplatno usmjereni i povezani s organizacijama i javnim institucijama u lokalnoj zajednici koje su im 
potrebne za zadovoljavanje potreba (savjetovalište, Pravna klinika, Hrvatski zavod za zapošljavanje i 
dr.), 3. Info pano (informativni materijal zanimljiv mladima, obilježeni pojedini važni dani za 
međunarodnu, nacionalnu i lokalnu razinu; info pano biti će izložen u prostoru udruge), 4. Info točka 
za mlade ( održana Info točka na području Zaprešića; mladi informirani o projektu; mladi informirani 
o mogućnostima za mlade; mladi informirani o radu udruge; ), 5. Edukacije za mlade (planirano 
ukupno 8 edukacija za mlade na slijedeće teme:  „Zapošljavanje mladih“, „Nenasilno rješavanje 
sukoba“ ,„Tolerancija“, „Ljudska prava“, „Sigurnost na internetu“  i „Zdrave mladenačke veze“., 6. 
Radionica konverzacijskog engleskog (planirano 10 susreta), 7.Radionica keramike (planirano 6 
susreta), 8. Izložbeni prostor (planirane 4 izložbe radova mladih, radovi će biti izloženi u prostoru 
udruge i predstavljeni putem društvenih mreža udruge), 9. Društvene igre (mladi će imati mogućnost 
posuđivanja i korištenja društvenih igara u prostoru Udruge), 10. Knjižnica za mlade ( mladi imaju 
mogućnost posuditi knjige u vlasništvu udruge i koristiti prostor za čitanje) 11. Turnir u stolnom 
tenisu (u suradnji s Udrugom studenata grada Zaprešića organiziran Turnir u stolnom tenisu), 12. 
Psihosocijalno individualno savjetovanje (mogućnost uključivanja mladih u psihosocijalno 
savjetovanje s ciljem dobivanja individualne i grupne psihosocijalne podrške), 13. Volontiranje (na 
projektu je pružena mogućnost volontiranja i razvijanja volonterskih kompetencija, Edukativni video 
materijali ( u sklopu projekta je planirano objaviti 3 edukativna video materijala na temu: Garancija 
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za mlade, Dijalog EU-a s mladima, Youth Wiki), 14.Usluga kopiranja, printanja, skeniranja (mladima je 
otvorena mogućnost korištenja usluga printanja, kopiranja i skeniranja). 
Savjet mladih će doprinijeti putem informiranja mladih putem društvenih mreža, promocijom 
projekta i projektnih aktivnosti te uključivanjem mladih koji su zainteresirani za pojedine aktivnosti. 
 
2.5. Suorganizacija eventa „Zaprešić Open 2022.“ 
 
          Ukoliko epidemiološka situacija dopusti, planira se suorganizacija Zaprešić Opena 2022. godine 
sa većim brojem sportskih natjecanja te popratnim događanjima, s ciljem poticanja mladih na aktivno 
iskorištavanje slobodnog vremena i zdrav život. 
Manifestacija Zaprešić Open do 2019. godine održavala se na prostoru jezera Zajarki, a osim u 
sportskim sadržajima (turniri u odbojci, nogometu i rukometu na pijesku), građani su uživali u bogatoj 
street food gastronomskoj ponudi  te glazbenim sadržajima. 
 
 
2.6. Povećanje prepoznatljivosti Savjeta mladih u lokalnoj zajednici 
 

Savjet mladih Grada Zaprešića ima svoju web stranicu https://mladi-zapresic.eu, na kojoj 
posjetitelji imaju uvid u informacije o članovima Savjeta mladih, dokumentima, terminima održavanja 
Pravne klinike, održanim sjednicama Savjeta. Stranica se redovito ažurira, a zainteresiranim osobama 
dostupni su i podaci za kontakt Savjeta mladih Grada Zaprešića. Također važna aktualna zbivanja 
mogu potražiti na Facebook stranici Savjeta https://www.facebook.com/savjetmladihzapresic. 
Dugoročni cilj Savjeta mladih je povezivanje mladih sličnih interesa te prikupljanje podataka o 
potrebama mladih s područja Grada Zaprešića.  
Tijekom 2022. godine na stranicama i društvenim mrežama Savjeta promovirati će se rad i aktivnosti 
Savjeta, ustanova i udruga za mlade. 
Predstavnici Savjeta mladih aktivno će se uključiti u promociju programa koji se odnose na mlade, 
posebice kada se radi o temama kao što su stipendiranje učenika i studenata, financiranje udruga 
mladih i za mlade te provođenja projekata čija su ciljana skupina ili krajnji korisnici mladi. 
Sjednice Savjeta mladih bit će otvorene za predstavnike inicijativa i voditelje projekata koji se odnose 
na mlade, a u skladu sa epidemiološkim prilikama.  
Također, na sjednice Savjeta mladih pozivati će se i gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća, kao i 
nadležne stručne službe, ovisno o temama dnevnog reda. 

 
 

2.7. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u Gradu                
Zaprešiću 
 
            Savjet mladih će tijekom 2022. godine pratiti postoje li koji projekti od značaja za mlade u koje 
bi se Savjet mladih mogao uključiti. Nakon identificiranja aktivnosti udruga i drugih organizacija s 
područja Zaprešića koje se bave mladima te kojima Savjet mladih može pomoći svojim radom, Savjet 
mladih će se na dostupne načine uključiti u provođenje istih: financijskom, organizacijskom, 
tehničkom i sličnom potporom.  

Također, Savjet mladih aktivno će promovirati i inicirati projekte vezane uz obnovu školskih 
igrališta i poboljšanja sportskih sadržaja na istima te studije izvodljivosti vezane uz okupljalište za 
mlade i poduzetnički inkubator. 

 
 
 
 
 

3. Financijski plan Programa rada Savjeta mladih Grada Zaprešića  
 

https://mladi-zapresic.eu/
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        Obzirom na sve aktivnosti koje proizlaze iz ovog Programa Savjeta mladih Grada Zaprešića za 
2022. godinu, u Proračunu Grada Zaprešića za 2022. godinu za rad Savjeta mladih planirati će se  
proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna. 

Savjet mladih ima pravo na dopunu navedenih programa, kao i izmjene i dopune programskih 
aktivnosti, ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Programske aktivnosti koje se neće realizirati u 
2022. godini prenose se u 2023. godinu, ako Savjet mladih navedene aktivnosti uključi u Program 
rada za 2023. godinu.  

 
 

 


