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Zabok, 26. lipnja 2015.
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka, održane 26. lipnja 2015. godine u
Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, s početkom u 18:00 sati.
Sjednici su prisutni: Karla Trgovec, predsjednica, Sandra Benčić, zamjenica
predsjednice i članica Jelena Mišetić
Odsutni članovi: Jelena Bedeniković, Nikola Mak
Ostali prisutni: Nevenka Gregurić, zamjenica gradonačelnika i Gordana Dugorepec,
viša stručna suradnica u Uredu Grada.
Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka otvorila je sjednicu u 18,00
sati i konstatirala da su prisutni svi članovi Savjeta mladih Grada Zaboka, te mogu
pravovaljano odlučivati. Savjet mladih jednoglasno usvaja predloženi dnevni red kako slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Savjeta mladih,
2. Zaključci rasprave ''Značaj, djelokrug i mogućnosti Savjeta mladih te suradnja s civilnim
društvom''- na znanje,
3. Informacija o predstavljanju Savjet mladih Grada Zaboka na 10. Sajmu udruge
Krapinsko-zagorske županije,
4. Obuka Savjeta mladih - najava
5. Dogovor oko realizacije Programa rada,
6. Pitanja i prijedlozi
Prelazi se na rad po dnevnom redu.
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Savjeta mladih od 26. ožujka 2015.
Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Savjeta mladih od 26. ožujka
2015.
Točka 2.
Zaključci rasprave ''Značaj, djelokrug i mogućnosti Savjeta mladih te suradnja s
civilnim društvom''
Karla Trgovec informira prisutne da je 28. svibnja 2015. Savjet mladih Krapinsko-zagorske
županije održao je u Zaboku svoju 3. sjednicu s temom ''Značaj, djelokrug i mogućnosti
Savjeta mladih, te suradnja s civilnim društvom''. Svrha tematske sjednice bila je bolje
informiranje članova Savjeta mladih o djelokrugu rada i mogućnostima Savjeta mladih kroz
edukaciju, razmjenu iskustva i primjere dobre prakse kako bi na kvalitetnim pretpostavkama
započeli rad u Savjetu mladih. Na sjednici su govorili predsjednik Youth Regional Networka
Mario Žuliček, zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek i koordinatorica Mreže
udruga Zagor Ivana Radanović, a u raspravi su učestvovali i predstavnici lokalnih Savjeta
mladih iz Gornje Stubice, Pregrade, Radoboja, Stubičkih Toplica i Zaboka. Po završetku

sjednice formulirano je stajalište po pitanju stanja u Savjetima mladih u jedinicama lokalne
samouprave, koje se prilaže ovom zapisniku.
Nakon toga Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno prima na znanje Zaključke rasprave
''Značaj, djelokrug i mogućnosti Savjeta mladih te suradnja s civilnim društvom'', koji se
prilažu ovom Zapisniku.
Točka 3.
Informacija o predstavljanju Savjet mladih Grada Zaboka na 10. Sajmu udruga
Krapinsko-zagorske županije
Karla Trgovec je podnijela informaciju o uspješnom predstavljanju Savjeta mladih Grada
Zaboka na 10. Sajmu udruga Krapinsko-zagorske županije u subotu, 30. svibnja 2015. Mreža
udruga Zagor, svake godine organizira Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije. Kako bi
se Savjet predstavio i promovirao zainteresiranim posjetiteljima podijeljen je promotivni
materijal, program rada, olovke i kemijske penkala s graviranim logom i natpisom Savjet
mladih Grada Zaboka koje su nabavljene od LOGO grafičke usluge iz Dubrave Zabočke, vl.
Jasmin Gregurić. Članice i članovi Savjeta mladih za svoju promociju dobili su izvrsne
pohvale. Upoznali su se s radom drugih savjeta i udruga i dogovorili neka zajedničke
aktivnosti, što je i cilj sajma.
Jelena Mišetić iznosi da se Sajam svake godine održava u drugom gradu/općini, a domaćin
mu je jedna od udruga članica Zagora. Ovogodišnji domaćin bila je udruga koja aktivno i
kvalitetno godinama djeluje na području grada Pregrade, Pregrada.info. Praksa do sada
održanih Sajmova pokazala je da su mnoge udruge baš na Sajmu upoznale buduće partnerske
organizacije te su se već do sada provedeni mnogi zajednički projekti.
Sandra Benčić iznosi da je na Sajmu prisustvovalo 39 udruga s područja županije koje su
predstavile svoj program rada, ali i projekte kojima se bave. Uz neformalno prijateljsko i
ugodno druženje, na sajmu su učesnici i posjetitelji Sajma mogli pratiti prigodan glazbeni i
kulturno-scenski nastup udruga, a za svaku udrugu i Savjet je bio osiguran prostor štanda ili
stola te osvježenje i struja. S obzirom na pozitivna iskustva preporučila bi udrugama i
savjetima koji se do sada nisu uključili u sajam da to svakako učine narednih godina.
Nevenka Gregurić pohvaljuje Savjet što su se odazvali pozivu da učestvuju na Sajmu i što
su se izvrsno predstavili, to nije sa promocija Savjeta mladih već i Grada Zaboka.
U raspravi, članovi Savjeta su ponaosob izrazili svoje zadovoljstvo dojmovima i iskustvom sa
Sajma.
Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno prima na znanje informaciju s konstatacijom
da je sudjelovanje na Sajmu udruga bilo uspješno i korisno.
Točka 4.
Najava obuke savjeta mladih
Karla Trgovec – iznosi da Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zaklada Friedrich Ebert
organizira obuku članova Savjeta mladih s ciljem poboljšanja funkcioniranja savjeta mladih,
savjetodavnih tijela koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i
područnoj razini. Obuka će se održati 4.7. 2015. u Srednjoj školi u Krapini.
Savjet mladih Grada Zaboka će se dogovoriti tko će prisustvovati obuci.
Točka 3.
Dogovor oko realizacije Programa rada
Karla Trgovec informira prisutne da je sukladno Programu rada Savjeta inicirana prijava na
Javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu programa i projekata
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara

na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu (natječaj objavljen 19. svibnja 2015. a rok za
rok za dostavu prijava na natječaj je bio 18. lipanj 2015.) Projekt je nazvan „Zabok s
mladima“.
Ovim projektom izradit će se Gradski program djelovanja za mlade grada Zaboka koji će
osnažiti udruge mladih i za mlade te jedinicu lokalne samouprave i njegova bit je podići
razinu kvalitete života mladih na način da se Gradskim programom podigne svijest o
potrebama mladih u Zaboku, te da se mladi aktivno uključe u sustave donošenja odluka.
Gradski program predstavlja strateški dokument politike djelovanja prema mladima, koji je
ujedno i izraz skrbi za mlade s područja Zaboka. Realizacija projekta traje 12 mjeseci, a uz
Grad Zabok partneri su: Regenerator i Mreža udruga Zagor. Savjet mladoj je zadužen za
organiziranje 3 javnih akcija s ciljem informiranja mladih i građana/ki o lokalnom programu
za mlade te aktivnom uključenju u procese donošenja odluka. Projekt je kandidiran i očekuje
se da će projekt biti odobren.
U raspravi u kojoj su učestvovali svi članovi Savjeta istaknuta je važnost projekta za
mlade Zaboka, te da su partnerske udruge, a posebno Ivana Radanović, koja imam iskustva
u pripremi projekata, vrlo kvalitetno pripremile dokumentaciju te se očekuju pozitivne
ocjene.
Točka 4.
Pitanja i prijedlozi
Pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka, Karla Trgovec
zaključuje sjednicu u 18,45 sati.

Zapisničar
Gordana Dugorepec

Predsjednica Savjeta mladih
Karla Trgovec

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH

Zabok, 28.svibnja 2015.
JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U KZŽ
KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
SAVJETIMA MLADIH U KZŽ
- SVIMA -

PREDMET: Zaključak rasprave ''Značaj, djelokrug i mogućnosti Savjeta mladih te
suradnja s civilnim društvom''
Djelovanje Savjeta mladih na svim razinama, od lokalne do međunarodne, temelji se na
interesu i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će
zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Ono uključuje svaki oblik
političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje iznosi konstruktivne prijedloge koje
će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba.
Za razliku od ad hoc ili kratkoročnog pristupa sudjelovanju mladih u procesima donošenja
odluka, savjetovanje kroz savjetodavne odbore ili savjete mladih predstavlja dugoročan,
odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života
mladih, te su jedan od nekoliko kotačića u mehanizmu razvoja lokalne politike za mlade.
Savjeti mladih u Republici Hrvatskoj oblici su djelovanja mladih koji se susreću s brojnim
izazovima, kako spram jedinica lokalne, tako i regionalne samouprave koje savjetuju. Savjet
mladih smatra kako je polazišna točka njihovog ravnopravnog sudjelovanja u strukturnom
pristupu mladima kao društvenom resursu koji je odgovoran i sposoban za razvoj svog
položaja i sveukupni društveni razvoj.
Županijski savjet mladih prepoznaje organizacije civilnog društva kao pogodne subjekte za
provođenje županijskih programa i projekata, te kao izrazito kvalitetan način provođenja

slobodnog vremena mladih koje im omogućuje dijeljenje neformalnog znanja, učenje i
stjecanje novih iskustava.
Slijedom navedenih stajališta, Savjet mladih predlaže sljedeće preporuke:

PREPORUKE:
1. Iako je postojećim zakonom o Savjetima mladih predviđeno osnivanje i konstituiranje
Savjeta mladih u svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, trenutno
funkcionalan Savjet mladih u Krapinsko- zagorskoj županiji ima tek __ od 33 lokalne
jedinice. Stoga pozivamo općine i gradove koje nisu pokrenule postupak osnivanja
Savjeta mladih na pokretanje postupka, uz informiranje mladih i udruga o važnosti
Savjeta mladih kako bi se na natječaj javio što veći broj zainteresiranih mladih osoba i
time pridonijelo kvalitetnijem i stručnijem sastavu Savjeta mladih. Također,
pozivamo Županiju da uputi dopis navedenim jedinicama za pokretanje postupka s
uputama o postupku osnivanja Savjeta mladih.
2. S obzirom da su mladi kao skupina financijski ovisni članovi društva, pozivamo
jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovane Savjete mladih da u proračunu
izdvoje financijska sredstva za putne troškove njihovim članovima/icama za dolaske
na sjednice Županijskog savjeta mladih i ostale aktivnosti i projekte koje će provoditi
Županijski savjet mladih. Svrha lokalne i regionalne suradnje jest koordinacija
aktivnosti, razmjena primjera dobre prakse, te poboljšanje kvalitete djelovanja i
savjetovanja svih Savjeta mladih u Županiji.
3. Savjeti mladih jedan su od nekoliko kotačića u mehanizmu razvoja lokalne politike za
mlade. Krapinsko-zagorska županija donijela je Program djelovanja za mlade u
razdoblju od 2012. do 2016. godine, a na lokalnoj razini u postupku donošenja
lokalnih programa su jedino Pregrada i Oroslavje.
odlučujućih

S obzirom da je jedan od

elemenata i financijski aspekt, obavještavamo jedinice lokalne

samouprave kako je Ministarstvo socijalne politike i mladih 19. svibnja 2015. objavilo
natječaj za udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave za financijsku potporu programima i projektima usmjerenim mladima.
Ukupno planirana vrijednost poziva je 7.392.000,00 kuna, a rok za dostavu prijava je
18. lipnja 2015. godine.
U prilogu dostavljamo ostale pojedinosti o postupku (obrasce možete pronaći na
stranici:

http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/udruge_humanitarna_pomoc_i_volont
erstvo/udruge/natjecaji_za_udruge),
te Vas pozivamo da se prijavite na natječaj i donošenjem lokalnog programa
djelovanja za mlade doprinesete poboljšanju kvalitete odluka od značaja za mlade.
4. Organizacije civilnog društva koje omogućavaju bolji razvitak mladih osoba i
kvalitetno trošenje slobodnog vremena, pretežno su vođene na volonterskoj bazi, a
kvaliteta njihovog djelovanja ovisi o institucionalnoj potpori jedinica lokalne i
regionalne samouprave, kako u financijskom, tako i u edukacijskom i savjetodavnom
smislu. Županijski savjet mladih ocjenjuje pozitivnim dosadašnji način dodjeljivanja
sredstava udruga i nadzora njihovog trošenja prema specifičnostima organizacija (pa
tako i udruga mladih), te poziva sve predstavnike tijela jedinica lokalne i regionalne
samouprave na prisustvovanje aktivnostima i projektima koje su usmjerene mladima
i koje potiču raspravu o problemima mladih, kako bi se u neposrednom kontaktu s
organizatorima navedenih aktivnosti još bolje upoznali s gledištima mladih po
pitanju provođenja javnih politika, njihovim problemima i interesima.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH
Veronika Kolman

