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Na temelju članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike 

Gorice br. 1/13), a u svezi članka 19. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članka 9. 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike 

Gorice 4/14) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27.11. 

2014. godine, donijelo je 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o odobravanju Programa rada Savjeta mladih 

Grada Velike Gorice za 2015. godinu 

 

 

 

I. 

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice odobrava Program rada Savjeta mladih Grada Velike 

Gorice za 2015. godinu. 

 

 

 

 

II. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 

glasniku Grada Velike Gorice. 

 

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 GRADSKOG VIJEĆA 

 

 Tomo Vidović 

 

 

 



Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14) i 

članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Službeni 

glasnik Grada Velike Gorice broj 4/14) na sjednici održanoj 7. srpnja 2014. 

godine Savjet mladih donio je  

 

PROGRAM RADA  

Savjeta mladih Grada Velike Gorice za 2015. godinu  

 

UVOD 

 

Program rada Savjeta mladih Grada Velike Gorice (nadalje u tekstu: Program) 

temelji se na Nacionalnom programu djelovanja za mlade, Zakonu o savjetima 

mladih te Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice.  

 

Program rada za 2015. godinu dio je programiranih zadataka u poticanju 

djelovanja za mlade i predstavlja uvod u cjeloviti program djelovanja za mlade, 

koji će se temeljiti na stvarnom stanju o položaju i potrebama mladih u Gradu, a 

predstavljat će pravac mladima i gradskoj vlasti.  

Ovim Programom rada određuju se načela, smjernice i područja djelovanja te se 

utvrđuju programske i druge aktivnosti Savjeta za 2015. godinu.  

 

Zbog pronalaženja najboljih rješenja u provedbi politike prema mladima i za 

mlade, Savjet će organizirati stručne rasprave i tribine, prvenstveno zbog 

osposobljavanja članova Savjeta za kreiranje politike mladih, te uspostavljanju 

partnerskih odnosa između gradske vlasti i Savjeta.  

 

 

CILJEVI PROGRAMA 

 

Savjet mladih Grada Velike Gorice (nadalje u tekstu: Savjet) svoj rad i 

djelovanje temeljit će na:  

 

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

razumijevanja, te participacije i poštivanja prava i potreba mladih  

2) Praćenju i evaluaciji provedbe mjera utvrđenih Nacionalnim programom 

djelovanja za mlade, te zahtijevanju na provedbi državne skrbi i opće društvenog 

djelovanja za mlade, od strane nadležnih tijela, posebno u područjima: 

obrazovanja, zapošljavanja, socijalne politike, zdravstvene zaštite, aktivnog 

sudjelovanja mladih u društvu, izgradnji civilnog  

društva i volonterskog rada, kulture mladih i njihovog slobodnog vremena, 

mobilnosti mladih i njihovom adekvatnom informiranju  

 



3) Predlaganju Gradskom vijeću rasprava o pojedinim pitanjima od značaja za 

unapređivanje položaja mladih, način rješavanja tih pitanja, te donošenju 

konkretnih odluka koje će poboljšati položaj mladih u Gradu  

 

4) Osmišljavanju programa za mlade (sportski, zabavni) u sportskim dvoranama 

i drugim prostorima osnovnih i srednjih škola 

 

5) Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Županije, 

drugih županija, udrugama mladih i za mlade u Gradu i Županiji, radi 

zajedničkog razumijevanja i razmjene iskustava, te ostvarivanja što boljeg 

prijateljstva  

 

6) Praćenju provedbe mjera utvrđenih Programom djelovanja za mlade Grada 

Velike Gorice od 2009. do 2015. godine  

 

PODRUČJA DJELOVANJA 

 

Sukladno Programu djelovanja za mlade Grada Velike Gorice, Savjet će u 

svojem radu isticati posebno važnost na područjima:  

 

1) Obrazovanja i informatizacije  

2) Zapošljavanja  

3) Socijalne politike prema mladima  

4) Zdravstvene zaštite  

5) Borbe protiv svih vrsta ovisnosti  

6) Aktivnog sudjelovanja mladih u društvu  

7) Izgradnje civilnog društva  

8) Kulture mladih i slobodnog vremena 

9) Mobilnosti, informiranja i savjetovanja.  

10) Poticanje volonterstva 

 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

Savjet će se prije svega, baviti mladima i to njihovom edukativnom, socijalnom i 

kulturnom sferom. U svezi s time Savjet će mladima pružati informacije koje se 

tiču njihovih prava i obaveza, ali i primati informacije od mladih radi što 

uspješnijeg izvršavanja svojih projekata.  

 

Savjet će o načinu rada i sadržaju aktivnosti ovog Programa pravovremeno 

informirati nadležna tijela Grada i to putem prijedloga i inicijativa. Prihvaćanje 

Programa od strane Gradskog vijeća stvara pretpostavku za njegovu provedbu.  

 



PROJEKTI ZA 2015. GODINU 

 

Savjet će u 2015. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima, te 

planiranim financijskim mogućnostima organizirati i provesti što više projekata.  

 

Planirani projekti su:  

 

MJESEC AKTIVNOST ORGANIZATOR OPIS AKTIVNOSTI 

Siječanj 2015. Tribina „EU 

budućnost hrvatske 

mladeži?!“ 

 Savjet mladih Grada 

Velike Gorice 

 Agencija za mobilnost i 

programe EU 

Tribina u suradnji s 

Agencijom za 

mobilnost i programe 

EU o mogućostima 

edukacije i 

zapošljavanja u EU 

Veljača 2015. 
 

Humanitarni 

maskenbal 

 

 Savjet mladih Grada 

Velike Gorice 

Organizacija 

humanitarnog 

maskenbala uz nastup 

mladih glazbenika i 

kantautora  

Travanj 2015. Obilježavanje 

svjetskog dana plesa 
 Savjet mladih Grada 

Velike Gorice 

 Plesne skupine 

(Megablast, Akrobatski 

rock n roll 

Organizacija 

predstavljanja plesnih 

skupina koje djeluju na 

području Grada Velike 

Gorice i njihov 

zajednički nastup 

Lipanj 2015. Organizacija 

Sporske večeri 

mladih 

 Savjet mladih Grada 

Velike Gorice 

 Sportske udruge  

Organizacija 

predstavljanja 

sportskih udruga koje 

djeluju na području 

Grada Velika Gorice te 

organizacija sportskih 

natjecanja 

(malonogometni turnir, 

odbojka na 

pijesku,turnir u uličnoj 

košarci). 

 

 



Rujan 2015. Dani mladih Grada 

Velike Gorice 2015. 
 Savjet mladih Grada 

Velike Gorice 

 Udruge mladih na 

području GVG 

Osnivanje 

organizacijskog odbora 

za pripremu Dana 

mladih 

Listopad 2015. Radionica 

medijacije 
 Savjet mladih Grada 

Velike Gorice 

 Medijacijski centar 

Organizacija radionica 

medijacije za članove 

Savjeta i ostale mlade 

u Gradu 

Studeni 2015. Tribina „Korak do 

zaposlenja“ 
 Savjet mladih Grada 

Velike Gorice 

 Portal moj-posao.net 

Organizacija radionica 

izrade životopisa, 

pisanja zamolbi za 

zaposlenje te načina 

pristupanja razgovoru 

za posao. 

Prosinac 2015. Organizacija 

dodjele nagrade 

najuspješnijoj 

mladoj osobi Grada 

Velike Gorice 

 Savjet mladih Grada 

Velike Gorice 

 Grad Velika Gorica 

Dodjela nagrade za 

najuspješniju mladu 

osobu Grada Velike 

Gorice po kriterijima 

koji će se formiratu u 

suradnji s Gradom i 

Vijećem GVG 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Savjet mladih Grada Velike Gorice sudjelovat će tijekom godine u radu i svih 

ostalih tema Gradskog vijeća, koje se odnose na mlade.  

 

Projekti i programske aktivnosti koji se neće realizirati u 2015. godini prenose 

se u Program rada Savjeta za narednu godinu. Savjet mladih zadržava pravo na 

promjenu projekata iz Programa rada, ukoliko će za to postojati opravdani 

razlozi.  

 

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, nakon 

što ga odobri Gradsko vijeće Grada Velike Gorice.  

 

 

Velika Gorica, 07. srpnja  2014.                                                      

                                                                                 PREDSJEDNIK 

        Mario Dilberović  


