
Na temelju lanka 18. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07) i 
lanka 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-

goranske županije broj 22/07) Savjet mladih Grada Rijeke podnosi Gradskom vije u

Izvješ e o radu Savjeta mladih Grada Rijeke 
za 2008. godinu 

Savjet mladih Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) konstituiran je 28. 
studenog 2007. godine i ima jedanaest lanova. Mandat Savjeta mladih traje dvije godine. 

Na konstituiraju oj sjednici za predsjednika Savjeta mladih izabran je Vojko Braut, a 
za zamjenika predsjednika Davor Batagelj. 

U 2008. godini Savjet mladih je održao trinaest sjednica. Osim sjednica, a s ciljem 
ostvarivanja programa Savjeta mladih, predsjednik, zamjenik i pojedini lanovi održali su 
dvadeset i pet radnih sastanaka sa predstavnicima Grada Rijeke, Primorsko-goranske 
županije, Studentskog zbora Sveu ilišta u Rijeci, Sveu ilišta u Rijeci, savjetima mladih drugih 
gradova i op ina, Sveu ilišnom knjižnicom Rijeka i udrugama. 

Osim svoje savjetodavne funkcije, koju Savjet mladih ostvaruje raspravljaju i i daju i
mišljenje o aktima koje razmatra i o kojima odlu uje Gradsko vije e (Prora un Grada, Javne 
potrebe u kulturi, sportu i tehni koj kulturi itd.), a koji su od interesa za mlade te su zna ajni
za unapre ivanje položaja mladih, Savjet mladih je u izvještajnom razdoblju poduzimao i 
odre ene vlastite inicijative. 

Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2008. i 2009. godinu 

Sukladno lanku 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke, Savjet mladih 
je donio Programe rada za 2008. i 2009. godinu te ih je podnio Gradskom vije u na 
odobrenje.

Na sjednici 10. travnja 2008. godine Gradsko vije e je donijelo Odluku o davanju 
odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2008. godinu. 

Na sjednici 27. studenog 2008. godine Gradsko vije e je donijelo Odluku o davanju 
odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2009. godinu. 

Sudjelovanje u izradi Programa za mlade Grada Rijeke 

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke i Savjet mladih, a uz 
koordinaciju Regionalnog info centra za mlade, zajedni ki su otpo eli proces izrade 
Programa za mlade Grada Rijeke. U tu svrhu održano je sedam radionica u prosincu 2008. 
godine u radu kojih su sudjelovali lanovi Savjeta mladih, lanovi zainteresiranih udruga, 
predstavnici odjela gradske uprave te predstavnici ustanova i drugih pravnih osoba koje se 
bave potrebama mladih. 

Održane su radionice na temu: 
 - Mobilnost, informiranje i savjetovanje, 
 - Obrazovanje i informatizacija, 
 - Zapošljavanje i poduzetništvo mladih, 
 - Socijalna politika, 
 - Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje i 
 - Kultura, sport, tehni ka kultura i slobodno vrijeme. 

Na osnovu zaklju aka radionica izra en je Nacrt programa za mlade koji je polovicom 
sije nja 2009. godine stavljen najprije na internet javnu raspravu putem web stranice 
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www.info-centar.eu, a zatim i na javnu raspravu koja je održana 28. sije nja u prepunoj 
Gradskoj vije nici.

Prijedlog programa za mlade Grada Rijeke utvrditi e Poglavarstvo Grada te e ga 
proslijediti Gradskom vije u na usvajanje. 

No ni rad Sveu ilišne knjižnice 

Uzimaju i u obzir da postoji veliki broj studenata koji na mjestima gdje žive (domovi, 
unajmljeni stanovi) nemaju uvjete za u enje, a tako er da postoji i odre eni broj studenata 
koji studiraju uz rad i kojima nije dovoljno u iti do 21:00 sat, te uz injenicu da Grad Rijeka 
kao veliki sveu ilišni grad nema sveu ilišnu biblioteku koja svojim korisnicima omogu uje
u enje poslije devet sati na ve er, Savjet mladih  je pokrenuo inicijativu da se omogu i no no
u enje.
 Kako bi se utvrdilo postojanje potrebe za produljenjem radnog vremena, Savjet 
mladih proveo je anketu o korištenju Sveu ilišne knjižnice me u studentima. Anketa je 
provedena na uzorku od 591 studenta (oko 5% studenata) na razli itim fakultetima 
Sveu ilišta u Rijeci, Restoranu Index i Sveu ilišnoj knjižnici. Anketa je pokazala da 78,2% 
ispitanih studenata smatra da bi Sveu ilišna knjižnica trebala pružati uslugu no nog u enja u 
itaonici, dok je 56,2% anketiranih studenata pozitivno odgovorilo na pitanje "Da li biste 

koristili itaonicu u vrijeme od 21 sat do 2 sata ujutro?". 
Temeljem navedene inicijative Savjeta mladih i svih provedenih aktivnosti, 

Poglavarstvo Grada Rijeke je na sjednici 17. velja e 2009. godine donijelo zaklju ak o 
sufinanciranju provo enja Pilot projekta Savjeta mladih Produženo radno vrijeme Sveu ilišne
knjižnice Rijeka od 20:00 do 02:00 sata radnim danima u razdoblju od ožujka do listopada 
2009. godine. 

Interes za uklju ivanje u Projekt iskazali su i Županijski savjet mladih Primorsko-
goranske županije i Studentski zbor Sveu ilišta u Rijeci koji e sudjelovati u sufinanciranju 
projekta.

Rasprava o klubu mladih Palach

Savjet mladih se u uklju io u raspravu o Klubu mladih Palach prije raspisivanja 
natje aja za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem Klub djeluje. Savjet mladih je 
donio zaklju ak u kojem je istaknuto da je Klub Palach od iznimnog zna enja za kulturnu i 
glazbenu scenu Grada Rijeke te da natje ajnom dokumentacijom treba propisati da budu i
zakupoprimac može biti samo udruga ili savez udruga koje imaju kvalitetan kulturni i glazbeni 
program. Tako er je predloženo da se ugostiteljski prostor odijeli od ostatka poslovnog 
prostora kako cjelokupni sadržaj Kluba ne bi ovisio isklju ivo o ekonomskoj isplativosti 
ugostiteljskog prostora. 

Ukazivanje na nepravilnosti u provedbi izbora za studentske predstavnike 

Studenti ine vrlo velik i važan dio populacije mladih Grada Rijeke. Upravo zato je 
Savjet mladih sa posebnom pozornoš u pratio postupak izbora studentskih predstavnika i u 
nekoliko navrata javno reagirao kada su uo ene nepravilnosti u izbornom procesu. Savjeti 
mladih Grada i Primorsko-goranske županije u nekoliko su navrata zajedni ki upozoravali 
javnost na uo ene nepravilnosti u samom postupku izbora i na kršenje izbornog reda i 
demokratske procedure. Obzirom je Studentski zbor Sveu ilišta u Rijeci izuzetno zna ajan 
partner u borbi za poboljšanje statusa mladih u Rijeci, bitno je da takvo tijelo bude legalno i 
legitimno izabrano. 

Program kreditiranja studenata Sveu ilišta u Rijeci

U Programu rada Savjet mladih istaknuto je kako svatko ima pravo na visoko 
obrazovanje, neovisno o socijalnom statusu i materijalnim mogu nostima pojedinca. 
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Stoga je, Savjet mladih pozdravio Program kreditiranja studenata Sveu ilišta u Rijeci 
koji je utemeljen na Sporazumu o kreditiranju studenata, a potpisali su ga Grad Rijeka, 
Sveu ilište u Rijeci, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Primorsko-goranska 
županija i Studentski zbor Sveu ilišta u Rijeci. 

S ciljem propagiranja Programa kreditiranja i animiranja poslovnog sektora da se 
uklju i sa svojim sredstvima u Program zapo ete su aktivnosti u suradnji sa Županijskim 
savjetom mladih Primorsko-goranske županije i Studentskim zborom Sveu ilišta u Rijeci. 
Tako er, Savjet mladih ima i svojeg predstavnika u Povjerenstvu za Program kreditiranja 
koje provodi postupak dodjele kredita. 

Posjet Savjetu mladih Grada Varaždina 

Uspostavljen je kontakt sa Savjetom mladih grada Varaždina, radi razmjene iskustava 
i ideja. Upravo radi toga je organiziran posjet lanova Savjeta mladih Grada Rijeke Savjetu 
mladih Grada Varaždina 5. prosinca 2008. godine. 

Na sastanku su izmijenjene informacije o programima i metodama rada te su 
postavljeni temelji za daljnju suradnju koja e se realizirati kroz zajedni ku organizaciju 
Konferencije Savjeta mladih u RH u 2009. godini. 

Internet veza u studentskom domu 

Studentski zbor Sveu ilišta u Rijeci pristupio je Savjetu mladih sa zamolbom da Grad 
Rijeka razmotri mogu nost poboljšavanja pristupa internetu u studentskom domu 
postavljanjem repetitora za Rijeka wireless mrežu. Savjet mladih proslijedio je navedeni 
zahtjev nadležnim službama Grada kako bi se utvrdile mogu nosti provedbe. 

Organizacija ciklusa predavanja Za šaku mozga

Savjet je sa ciljem edukacije i senzibiliziranja mladih za probleme suvremenog 
društva pokrenuo seriju tribina pod nazivom Za šaku mozga. U 2008. godini održana su dva 
predavanja u Gradskoj vije nici Grada Rijeke i to prof. dr. sc. Roberta Blaževi a na temu 
Karizma i prof. dr. sc. Dragoljuba Stojanova na temu Ekonomska kriza. 

Ciklus predavanja nastavljen je i u 2009. godini. 

Putovanja i suradnja 

Zamjenik predsjednika, Davor Batagelj, sudjelovao je u radu radne grupe Youth 
participation in decision making process u sklopu mreže Cities for children koji se održavao u 
Haagu od 26.-28. ožujka 2008. godine. U radu je sudjelovalo 20 predstavnika iz 16 europskih 
gradova koji su imali priliku kratko obrazložiti svoj projekt uklju ivanja mladih u procese 
odlu ivanja. Pored razmjene iskustava, središnja aktivnost je bila obilazak nekoliko projekata 
participacije mladih u Den Haagu. 

lan Savjeta mladih, Andrej Poropat, sudjelovao je u radu IV. nacionalne konferencije 
za mlade, Nacionalni program za mlade-javna rasprava, koja se održala na Bjelolasici od 3-
5. listopada 2008. godine. Cilj Konferencije bilo je upoznavanje s Nacrtom prijedloga 
Nacionalnog programa za mlade i održavanje javne rasprave o ciljevima i mjerama 
dokumenta.

Predsjednik Savjeta mladih 

        Vojko Braut, v.r. 
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