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Temeljem članka 19. Zakona o savjetu mladih (Narodne novine, 41/14) Savjet mladih Općine 
Žakanje podnosi, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 9. Sjednici održanoj 07.12.2018. godine usvaja 

PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH OPĆINE ŽAKANJE ZA 2019. GODINU 

Uvodne napomene

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Općine osobito: 
- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća 
koja su od interesa za mlade
- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja 
za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih 
- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja 
mladih te način rješavanja navedenih pitanja 
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, 
programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, 
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i 
prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje
programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu 
suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog
društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja 
- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi 
ostvarivanja programa rada Savjeta
- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine na sjednice Savjeta mladih 
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za 
mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija 
mladih i za mlade
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade

Savjet mladih Općine Žakanje djeluje u sljedećem sastavu: Anita Kraševac, Matija Gršić, Filip Rehorić, 
Sanja Crnić i Nikolina Boldin. Zamjenski članovi su: Blanka Hajsan, Mateo Barbić, Mihael Kladušan, 
Nikolina Radman i Tomislav Podrebarac.

Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih donosi Program rada za svaku 
kalendarsku godinu te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću. Programom rada određuju se 
temeljna načela djelovanja i smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti 
potrebne za njihovo ostvarivanje. Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarivanje ciljeva
propisanih ovim Programom i mora biti u suglasnosti s njegovim sadržajem.



Sastavni dio ovog Programa jest i financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih Općine 
Žakanje za 2019. godinu, u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna financijska sredstva za
njihovu provedbu.

Programi i aktivnosti

U 2019. godini Savjet mladih će nastojati realizirati sljedeće programe i aktivnosti: 
1) INFORMIRANJE

Savjet mladih će kontinuirano obavještavati zainteresiranu javnost o svojim aktivnostima putem 
različitih sredstava komunikacije. 
Tijekom 2018. godine Savjet mladih otvorio je Facebook stranicu „Savjet mladih Općine Žakanje“ na 
kojoj redovno objavljuje informacije o svojim aktivnostima, koja broji sve više članova i koja je postala 
središnje mjesto objave svih projekata i programa za  mlade u Općini Žakanje. Savjet mladih će takvu 
aktivnost nastaviti i u 2019. godini. Pokušat ćemo svojim sadržajima privući sve veći broj mladih, kako 
bi informacije bile pravovremeno viđene od većine s našeg područja. Nastavit će i s informiranjem 
građana o svojem djelovanju i na službenoj stranici Općine Žakanje. 

2) SEMINARI I EDUKACIJE ČLANOVA SAVJETA MLADIH 
Članovi Savjeta mladih odazivat će se na pozive na tribine, predavanja i konferencije u organizaciji 
drugih Savjeta mladih, Udruga koje se bave problematikom mladih i ostalih organizacija u cilju
informiranja, širenja vidika i dobivanja novih ideja koje bi pomogle razvoju mogućnosti u našoj Općini.  

3) SURADNJA I POVEZIVANJE S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH
U cilju razmjene iskustava i ideja, Savjet mladih će kontinuirano održavati sastanke s predstavnicima 
drugih savjeta mladih: prvenstveno s onima s područja Karlovačke županije, a po potrebi i šire. Pritom 
će se fokusirati na pitanja koja su od značaja za mlade s područja Općine Žakanje.  
U planu je povezivanje sa Savjetom mladih grada Ozlja, s ciljem poboljšanja komunikacije među 
mladima te organiziranja zajedničkih aktivnosti za mlade.  

4) DAN OTVORENIH VRATA SAVJETA MLADIH POVODOM MEĐUNARODNOG DANA MLADIH 
Savjet mladih će u prostorijama Općine Žakanje organizirati Dan otvorenih vrata, u cilju pružanja uvida 
u svoje djelovanje, davanja informacija o svojim funkcijama te aktivnostima i projektima koje provodi.
Tom će prilikom svi zainteresirani mještani moći obići prostorije Savjeta mladih i razgovarati s 
članovima savjeta. Tom prilikom organizirat će se zajednička radionica na kojoj će svi moći iznijeti svoje 
prijedloge i ideje te na taj način doprinijeti radu Savjeta mladih.    

5) IZLET
Savjet mladih Općine Žakanje organizirao je 2018. godine jednodnevni izlet u Vukovar i Ilok. Nakon 
odličnog odaziva i pozitivnih povratnih informacija sudionika izleta, želja nam je i u 2019. godini 
organizirati izlet na neku lokaciju unutar Republike Hrvatske. Destinacija se planira izabrati putem
ankete na Facebook stranici Savjeta mladih i službenim stranicama Općine Žakanje.  

6) KREATIVNE RADIONICE
U suradnji s Osnovnom školom Žakanje, Savjet mladih želi održati niz kreativnih radionica namjenjenih
različitim dobnim skupinama. Cilj radionica je usvajanje novih vještina i poticanje cjeloživotnog učenja, 
kreativno provođenje slobodnog vremena, razmjenjivanje ideja i stvaranje novih prijateljstava te 
stjecanje osjećaja pripadnosti. 

7) LJETNO KINO
Poučeni dobrim iskustvima susjednih općina i gradova od prijašnjih godina, cilj nam je dovesti ljetno 
kino u Žakanje. Prvo Karlovačko riječno kino održano je 2011. godine na Foginovom kupalištu, a 
proteklih godina besplatni program odvija se i na kupalištima u Slunju, Ozlju, Duga Resi i Kamanju. U
želji da mladima ponudimo zabavne sadržaje u ljetnim mjesecima, planiramo suradnju i povezivanje s
organizatorima Riječnog kina, Općinom Kamanje, Savjetom mladih Grada Ozlja i ostalim udrugama i 
organizacijama koje sudjeluju u organiziranju ovog događanja. 

8) ADVENT



Savjet mladih je svojim prisustvom i idejama obogatio razdoblje adventa na Općinskom trgu u Žakanju. 
Potaknuli smo organizaciju događaja paljenja božićnih lampica i puštanja lampiona želja, darivanje 
djece povodom dolaska Djeda Mraza na Božićni sajam te sudjelujemo u ostalim sadržajima koji će 
obogatiti vrijeme adventa: prodaja fritula i čaja čija će zarada ići za uređenje dječjeg igrališta.  
Želja nam je i u narednoj godini dati svoj doprinos u organizaciji adventskih događanja te stvaranja 
blagdanskog ozračja u najljepšem dobu godine.  

FINANCIJSKI PLAN IZVRŠENJA PROGRAMA RADA
SAVJETA MLADIH ZA 2019. GODINU

Stavka u Programu rada i vrsta rashoda Planirani iznos

Seminari i edukacije članova savjeta, posjeti drugim Savjetima mladih
(troškovi prijevoza, ulaznice, troškovi reprezentacije)

1.000,00 kn

Dan otvorenih vrata (promotivni materijali, materijali za radionicu) 500,00 kn

Izlet (prijevoz) 6.000,00 kn

Radionice (repromaterijal) 500,00 kn

Ljetno kino (troškovi projekcije filma i popratni sadržaji) 1.000,00 kn

Advent 1.000,00 kn

Ukupno potrebno financijskih sredstava: 10.000,00 kn

Savjet mladih će u 2019. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima, organizirati i provesti 
projekte koji su navedeni u ovom Programu rada. Projekti i programske aktivnosti koje se ne realiziraju
u 2019. godini mogu se prenijeti u Program rada za narednu godinu.

Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, ukoliko će za to postojati 
opravdani razlozi.

Program rada Savjeta mladih Općine Žakanje za 2019. godinu podnosi se na odobravanje Općinskom 
vijeću Općine Žakanje.  

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH OPĆINE ŽAKANJE 
Nikolina Boldin

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan 


