
 
To ka 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Izvješ e o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2010. 
godinu 

b) Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 
2011. godinu 
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a) 
 

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 2010. godinu 

 
lankom 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke utvr eno je da Savjet 

mladih Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) podnosi godišnje izvješ e o svom 
radu Gradskom vije u. 

Izvješ e o radu Savjeta mladih za 2009. godinu Gradsko vije e je prihvatilo na 
sjednici 29. travnja 2010. godine. 

 
U 2010. godini Savjet mladih održao je ukupno etrnaest sjednica. Osim sjednica, a s 

ciljem ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih, zamjenik i 
pojedini lanovi po potrebi su održavali okrugle stolove, radne sastanke s predstavnicima 
Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Studentskog zbora Sveu ilišta u Rijeci, 
Sveu ilišta u Rijeci, savjetima mladih drugih gradova i op ina, HNK "Ivana pl. Zajca" Rijeka i 
udrugama. 
 

 Akcijski plan Programa za mlade Grada Rijeke za 2010. godinu 

Na temelju lanka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09 i 11/10), Gradsko vije e Grada Rijeke, na sjednici 25. velja e 2010. 
godine, donijelo je Akcijski plan Programa za mlade Grada Rijeke za 2010. godinu. 

U izradi prijedloga Akcijskog plana sudjelovali su suradnici odjela gradske uprave 
Grada Rijeke, a dokument sadrži sljede a poglavlja: 

 
� Obrazovanje i informatizacija 
� Zapošljavanje i poduzetništvo 
� Socijalna politika 
� Zdravstvena zaštita 
� Aktivno sudjelovanje u društvu 
� Kultura 
� Sport, tehni ka kultura i slobodno vrijeme 
�Mobilnost, informiranje i savjetovanje 

 
 Jedna od programskih smjernica Programa rada Savjeta mladih upravo je provo enje 
aktivnosti koje su usmjerene na što efikasniju i kvalitetniju provedbu kako Programa za 
mlade Grada Rijeke za razdoblje 2009. -2013. godine tako i godišnjih akcijskih planova za 
mlade. 
 

 Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2010. godinu 
 
Sukladno lanku 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke, Savjet mladih 

je donio Program rada za 2010. godinu te ga je podnio Gradskom vije u na odobrenje. 
Na sjednici 29. travnja. 2010. godine Gradsko vije e je donijelo Odluku o davanju 

odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2010. godinu. 
 
Program rada Savjeta mladih sadrži etiri poglavlja: 
 

1. programsko usmjerenje i osnovne odrednice rada Savjeta mladih, 
2. uloga Savjeta mladih u pra enju realizacije Programa za mlade Grada Rijeke za 

razdoblje 2009.-2013. godine, 
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3. programske smjernice kojima e se voditi Savjet mladih u izvršavanju savjetodavne 
funkcije sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju 
Savjeta mladih Grada Rijeke i 

4. projekti Savjeta mladih u 2010. godini. 
 

 Omogu avanje polaganja voza kih ispita osobama s invaliditetom 
 

Savjet mladih detektirao je probleme s kojima se susre u osobe s invaliditetom pri 
polaganju voza kog ispita, a koji je u današnje vrijeme postao jedna od osnovnih 
pretpostavki za mobilnost i zapošljivost mladih ljudi. Iz tog razloga, a imaju i u vidu da su 
troškovi polaganja voza kog ispita na posebno prilago enom vozilu jako visoki i da 
predstavljaju ozbiljnu prepreku za polaganje istog, Savjet mladih je u suradnji s Odjelom 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb iznašao na in da se mladim osobama s 
invaliditetom (do 35. godina života) iz Prora una Grada Rijeke sufinancira 50% iznosa cijene 
polaganja voza kog ispita. Sukladno navedenom, Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb u 2010. godini osigurao je sredstva u iznosu od 10.000 kuna za tu namjenu.  
 
 HNK "Ivana pl. Zajca" za mlade 

 
Savjet mladih, u suradnji s Odjelom gradske uprave za kulturu i Hrvatskim narodnim 

kazalištem Ivana pl. Zajca, tijekom 2010. godine aktivno je radio na približavanju kulturnih 
doga anja mladima, me u ostalim i na na in da se nastojalo otvoriti vrata kazališta mladima 
neovisno o njihovim financijskim mogu nostima i to tako da se generalne probe, koje se u 
naravi ne razlikuju od redovitih predstava, otvore za mlade (u enike, studente i nezaposlene 
osobe mla e od 30 godina) po simboli nim cijenama. S obzirom na ovu inicijativu, održan je 
sastanak sa predstavnicima Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca koje je izrazilo 
spremnost da prihvati prijedlog Savjeta mladih da se mladima omogu i gledanje generalnih 
proba, ali je istaknuto da to ne e biti mogu e za sve predstave ve  da e to ovisiti o svakom 
pojedinom redatelju. 
 

 Edukacija o spolno odgovornom ponašanju u suradnji s Udrugom CroMSIC 
 

Jedna od programskih aktivnosti Savjeta mladih Grada Rijeke za 2010. godinu bila je, 
me u ostalim, projekt edukacije o spolno prenosivim bolestima i spolno odgovornom 
ponašanju za u enike srednjih škola u Rijeci. Imaju i u vidu injenicu da danas u Republici 
Hrvatskoj ne postoji adekvatna edukacija mladih o spolnom životu, Savjet mladih je u 
suradnji s Me unarodnom udrugom studenata medicine Hrvatska - CroMSIC, pokrenuo 
projekt edukacije o spolno odgovornom ponašanju za u enike srednjih škola na podru ju 
Grada Rijeke. Cilj projekta je edukacija mladih osoba o spolno prenosivim bolestima, 
njihovim simptomima, posljedicama te na inima prevencije. Predavanja su održali studenti 
medicine koji su na Medicinskom fakultetu u Rijeci položili ispite vezane za spomenutu 
medicinsku gra u. Prva predavanja održana su na Prvoj rije koj hrvatskoj gimnaziji i Prvoj 
suša koj hrvatskoj gimnaziji. 

Ovom inicijativom nastoji se doprinijeti razvoju svijesti pojedinaca o odgovornosti 
prema vlastitom zdravlju (odgovorno spolno ponašanje, redoviti odlasci na preventivne op e i 
ginekološke lije ni ke preglede), promicanju zdravlja i zdravstvenog obrazovanja, ali ujedno i 
studentima medicine u stjecanju iskustava za eventualni budu i akademski rad te doprinos 
vlastitoj zajednici. 

 
 Sudjelovanje na Konferenciji savjeta mladih Republike Hrvatske u Zagrebu 

 
Od 17. do 19. prosinca. 2010. godine, u Zagrebu je održana Konferencija o srednjem 

i visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj u organizaciji Savjeta mladih Grada Zagreba. 
Na Konferenciju su pozvani predstavnici savjeta mladih županija, gradova i op ina iz 
Republike Hrvatske. Cilj Konferencije bio je donošenje zaklju aka uz pomo  i kompetentnih 
predava a i stru njaka kako i što promijeniti da bi se poboljšao postoje i obrazovni sustav te 
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potom upoznavanje nadležnih tijela u gradovima, op inama i županijama s donesenim 
zaklju cima. 

Predstavnici savjeta mladih po završetku Konferencije pristupili su potpisivanju 
zajedni ke Povelje u kojoj su iznijeti zaklju ci s prijedlozima mjera za poboljšanje sustava 
obrazovanja. 

 
 Izrada novog Zakona o savjetima mladih 

 
 Predstavnici Savjeta mladih su tijekom ožujka i travnja 2011. godine održali niz radnih 
sastanaka sa savjetima mladih gradova Zagreba i Varaždina na temu izrade novog Zakona o 
savjetima mladih. Naime, Savjet mladih je krajem 2010. godine došao do saznanja da je pri 
Ministarstvu obitelji, branitelja i me ugeneracijske solidarnosti osnovano povjerenstvo iji je 
zadatak izraditi nacrt novog Zakona o savjetima mladih. Zajedni ki je dojam savjeta mladih 
kako se izradi novog zakona pristupilo neozbiljno, a to iz više razloga. Prvo, me u lanovima 
povjerenstva nalazi se samo jedna osoba koja je lan savjeta mladih te drugo, navedeno se 
povjerenstvo nije uop e obratilo savjetima na terenu traže i njihove prijedloge, sugestije ili 
obrazloženje poteško a s kojima su se susretali u praksi. Iz navedenih razloga savjeti mladih 
Rijeke, Zagreba i Varaždina su se na zajedni koj sjednici dana 2. i 3. travnja usuglasili oko 
zajedni kih stavova glede novog zakona te su isti preto eni u tekst koji je poslan na adresu 
navedenog Ministarstva. 
 

 Prijedlog financiranja politi kih stranaka zastupljenih 
u Gradskom vije u Grada Rijeke 

 
Savjet mladih raspravljao je o financiranju politi kih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vije u Grada Rijeke te je izrazio mišljenje da bi politi kim strankama osim prava na naknadu 
za svakog izabranog lana Gradskog vije a podzastupljenog spola, trebalo pripasti i pravo 
na naknadu za svakog izabranog mladog lana Gradskog vije a, s time da bi se uve ana 
naknada, po ocjeni Savjeta, trebala ispla ivati po jednom osnovu. 

S navedenog, Savjet mladih je predložio da se odlukom o raspore ivanju sredstava 
za rad politi kih stranaka zastupljenih u Gradskom vije u Grada Rijeke predvidi, da se 
odredbe o financiranju politi kih stranaka kojima se ure uje pravo na naknadu za svakog 
izabranog lana Gradskog vije a podzastupljenog spola, na odgovaraju i na in primjene i na 
financiranje mladih lanova Gradskog vije a (sukladno Zakonu o savjetima mladih- lanovi do 
29 godina života). Na taj se na in željelo potaknuti politi ke stranke da kandidiraju više 
mladih ljudi za vije ni ka mjesta jer je to jedini na in da se mladim ljudima omogu i 
sudjelovanje u donošenju relevantnih odluka. Gradsko vije e Grada Rijeke usvojilo je 
navedeni prijedlog Savjeta mladih. 
 
 Radni sastanci, savjetovanja, razno 

 
 U 2010. godini održano je više radnih sastanaka i savjetovanja na razli ite teme u 
kojima su sudjelovali lanovi Savjeta mladih te su ostvareni i mnogi kvalitetni kontakti 
primjerice sa Županijskim savjetom mladih Primorsko-goranske županije i ostalim savjetima 
koji djeluju u gradovima i op inama na podru ju Primorsko-goranske županije. Posebno 
kvalitetna i u estala suradnja ostvarena je sa Savjetom mladih Grada Zagreba, Županijskim 
savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije te Savjetom mladih Grada Varaždina. 
 
 
 
        Predsjednik Savjeta mladih  
                    Grada Rijeke 
 
           Vojko Braut, v.r. 
 
 
 


