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GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA
PREDMET: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2015. godini
Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine”, broj
41/14), članka 13. stavka 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Zaboka (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 20/14.) i članka 11. stavka 2. Poslovnika o radu
savjeta mladih Grada Zaboka (“Službeni glasnik Grada Zaboka”, broj 2/15.), Savjet mladih
Grada Zaboka na svojoj 7. sjednici održanoj 7. ožujka 2016. g. donio je
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG SAVJETA
MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015. GODINU
Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 11. sjednici, održanoj 8. rujna 2014. godine,
donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka. Nakon objavljenog javnog
poziva za isticanje kandidatura za članice, odnosno članove Savjeta, izabrano je njih
pet:Jelena Bedeniković (Daša Tkalec,zamjenica), Sandra Benčić (Marko Franjčec, zamjenik,
Nikola Mak (Andrija Turk, zamjenik), Jelena Mišetić (Petra Črnjević,zamjenica), Karla
Trgovec, (Elizabeta Kukolja, zamjenica). Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada
Zaboka na kojoj je kao predsjednica izabrana Karla Trgovec, a kao zamjenica Sandra Benčić,
održana je 14. siječnja 2015. godine.
Gradski savjet mladih Grada Zaboka savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada
Zaboka, osnovano s ciljem da u suradnji s nadležnim tijelima Grada Zaboka, radi na
poboljšanju kvalitete života mladih, podizanju društvene svijesti, kao i poticanju u
zauzimanju aktivne uloge sudjelovanja u društvenim zbivanjima. Nadalje, Savjet mladih
raspravlja, predlaže, savjetuje i sudjeluje u izradi planova i programa koji su posredno ili
neposredno vezani za mlade Grada Zaboka i Krapinsko-zagorske županije. Također, Savjet
mladih potiče međusobnu suradnju i razmjenu iskustava savjeta mladih općina i gradova
KZŽ, te okolnih županija i županijskih savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, a sve u svrhu
konzultiranja i razmjene iskustava o temama bitnim za mlade.
U proteklom razdoblju članovi Savjeta održali su kako formalne, tako i neformalne
sastanke na kojima se raspravljalo o budućim aktivnostima, radu Savjeta i temama od interesa

za mlade. Savjet je do kraja 2015. godine održao ukupno pet sjednica na kojima su članice i
članovi prvenstveno upoznati s pravima i obvezama te načinu funkcioniranja ovog
savjetodavnog tijela, u svrhu što kvalitetnijih rasprava i zaključaka. Raspravio je i donio
Poslovnik o radu Gradskog savjeta mladih Grada Zaboka, Program rada te Financijski plan za
2015. godinu, Zaključak o izboru logotipa, a sadrži grafički i tekstualni dio. Grafički dio
logotipa se sastoji od dvije stilizirane osobe, jedna je crvene, a druga zelene boje, što
predstavlja komplementarni kontrast. Prikazuje zajedništvo i podršku jednih prema drugima,
te želju Savjeta mladih Grada Zaboka za suradnju s mladima. Logotip se koristi na službenim
dokumentima, plakatima, brošurama i ostalim promotivnim materijalima u svrhu provođenja
aktivnosti iz svog Programa rada.
Savjet mladih upoznat je i s radom Gradskog vijeća Grada Zaboka na čijim
sjednicama redovno prisustvuje predsjednica Savjeta, Karla Trgovec i to ne samo kada su na
dnevnom redu točke koje su vezane za usvajanje akata koje donosi Savjet, nego i druge
teme. Savjet se želi upoznati s radom predstavničkog tijela, načinom donošenja odluka
važnih za svakodnevnicu i funkcioniranje Zaboka te na taj način mladoj populaciji približiti
rad lokalne samouprave i aktivno je uključiti u djelovanje iste.
Savjet mladih učestvovao je u radu Savjeta mladih KZŽ, te u aktivnostima udruga
mladih, konferencijama, tribinama, okruglim stolovima, izložbama i koncertima.
Dana 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, Savjet
mladih Grada je zaključke raspravio na 3. sjednici održanoj 26.3. 2015.
Nadalje, članovi Savjeta mladih učestvovali su u aktivnostima udruga mladih,
konferencijama, tribinama, okruglim stolovima, izložbama i koncertima, spomenut ćemo
samo neke.
Dana 20. 2. 2015. učestvovanje na Konferenciji "Građani i građanke imaju moć"
Opći cilj projekta "Građani i građanke imaju moć" je razviti održive i particpativne
demokratske mehanizme te unaprijediti participaciju građana/ki i organizacija civilnog
društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou. Kroz projekt će se organizirati
trening za jačanje kapaciteta OCD-a u Krapinsko-zagorskoj županiji, osnovati regionalni
savjet za razvoj civilnog društva, donijeti regionalni Kodeks o savjetovanju zainteresirane
javnosti te provesti kampanja informiranja građana i građanki o procesu donošenja odluka u
lokalnoj zajednici.
Dana 9. 3. 2015. učestvovanje na javnoj tribini „Radna prava u organizaciji civilnog
društva“
Program JAKO, Savjet za razvoj civilnoga društva KZŽ i Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova KZŽ organizirali su javnu tribinu o radnim pravima u organizacijama
civilnoga društva u Krapini u srednjoj školi. Organizacije civilnoga društva, posebice udruge,

susreću se s izazovima financiranja plaća svojih zaposlenika/ca, ali i činjenicom da se u
udrugama najčešće radi prekovremeno što je tek u malo slučajeva i plaćeno. Također,
razgovaralo se o važnim pitanjima sindikalnih udruživanja te drugih mogućnosti poboljšanja
statusa zaposlenih u udrugama.
Dana 5. 6. 2015. učestvovanje na Konferencija "Prirodna i kulturna baština kroz igru Igraj se!"
Cilj konferencije je bio predstaviti rezultate projekta, prezentirati nastale igre, te
prikupili nove prijedloge za upotrebu prirodne i kulturne baštine u odgojno-obrazovne i
turističke svrhe kao i nove prijedloge načina učenja mladih. U svrhu postizanja ciljeva
animirani su mladi za sudjelovanje u procesu stvaranja novih proizvoda. Proces je započeo
obukom iz osnova oblikovanja proizvoda o prirodnoj i kulturnoj baštini, te se razvijao kroz
radionice pripreme idejne osnove novih proizvoda kako bi naposljetku ušao u fazu
dizajniranja. Proces jer rezultirao stvaranjem sedam novih obrazovnih proizvoda koji
prikazuju prirodnu i kulturnu baštinu Krapinsko-zagorske županije i općine Šentjur, te su tako
kreirane igre: bojanka "Brežuljkasta priča", slagalica za djecu "Veseli zavičaj", slagalica za
odrasle "Zagorska družba", igra memorije"Legendarna igra pamćenja", igra kartama "Tri,
četri, sad!", te igre na ploči "Kmetska pravica" i "Jurka& Ambroz".Tijekom projekta su
održani različiti susreti, druženja i događanja. Projekt je odobren u okviru Operativnog
programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., a provodi se u partnerstvu Razvojne agencije
Kozjansko, Mreže udruga Zagor i Zagorske razvojne agencije d.o.o. Sufinanciran je od strane
Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, a
provodi se na području Krapinsko-zagorske županije i općine Šentjur.
Dana 25.11. 2015. učestvovanje na Okruglom
internetu"

stolu „Rodno uvjetovano nasilje na

Okrugli stol Rodno uvjetovano nasilje na internetu organizirali su Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grada Zaboka. Povod organiziranju ovog događaja je rast nasilja na internetu kojem
svjedočimo posljednjih godina. Iako su žene često žrtve ovog nasilja, njegov rodni aspekt se
često zanemaruje. Vrijeđanje, ponižavanje, dijeljenje privatnih fotografija i sramoćenje koje
djevojke i žene doživljavaju na Internetu, a posebice na društvenim mrežama, ostavlja vrlo
realne i stvarne posljedice po njihove živote. Organiziranjem ovog Okruglog stola željelo se
doprinijeti razumijevanju rodnog aspekta nasilja na Internetu, ali i svima zainteresiranima
predstaviti načine obrane i sprječavanja takvog nasilja kako na individualnoj tako i društvenoj
razini
Učestvovanje u projektu: Informiraj i kreiraj!
Projektom Informiraj i kreiraj! se želi pridonijeti društvenom razvoju te razvoju
civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz osiguranje temelja za društveni razvoj i
razvoj zajednice, tj. osiguranje aktivnosti za mlade i njihovom kvalitetnom informiranosti
kroz uspostavu službenog info-centra za mlade.
Učestvovanje u projektu: „Volontirajmo“

Projekt VolontirAJMO nastao je kao odgovor na ne organizirani sustav volontiranja te
kao odgovor na nedostatak baze volontera i volonterki te, isto tako, baze organizatora
volontiranja (poslovnih, pravnih, društvenih i ostalih subjekata) u Gradu Zaboku i Krapinskozagorskoj županiji. Središnju aktivnost projekta predstavlja kreiranje volonterskog servisa.
Savjet mladih Grada Zaboka predstavio se na 10. Sajmu udruga Krapinsko-zagorske
županije 30. svibnja 2015.
U organizaciji Mreže udruga Zagor, organiziran je 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 koje su temeljem narudžbenice Grada Zaboka nabavljene od LOGO grafičke usluge
iz Dubrave Zabočke. 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.
Pokrenuta je inicijativa za prijavu izrade Lokalnog programa za mlade na natječaj
Ministarstva socijalne politike i mladih
Sukladno Programu rada Savjeta inicirana je 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. svibanj 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.
Članovi Savjeta učestvovali su u obuci savjeta mladih u organizaciji Udruge gradova u
Republici Hrvatskoj i Zaklada Friedrich Ebert 4.7. 2015.
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zaklada Friedrich Ebert organizirala je 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 je održana 4.7. 2015. u Srednjoj školi u Krapini.
Obilježen je Međunarodni dana mladih, 12.8.2015.
Povodom Međunarodnog dana mladih, 12.8.2015. godine, u sklopu projekta
Informiraj i kreiraj! koji provodi Mreža udruga Zagor održan je koncert u Regeneratoru za sve
mlade i one koji se tako osjećaju. Suorganizator koncerta je bio i Savjet mladih Grada Zaboka.
Savjet mladih se obvezao podmiriti troškova rasvjete i binske opreme prema predračunu
AUDIKOR-a Zabok u iznosu od 3.500,00 kuna, te je sukladno tome upućen zahtjev za
sredstva, koja su odobrena Zaključkom Gradonačelnika.
Praćenje i učestvovanje u projektu: Lokalni info-centar za mlade.
U sklopu projekta Informiraj i kreiraj! ustanovljen Lokalni info-centar za mlade, koji
je smješten u Zelenoj dvorani i predstavlja mjesto za mlade s područja cijele Krapinskozagorske županije, gdje se mogu informirati o svim relevantnim informacijama vezanim uz
njihov osobni razvoj ali i kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. Osnovni zadatak infocentra je da osigurava pouzdane, najnovije i točne informacije iz različitih tematskih područja,

a obuhvaćaju široku paletu informacija i podataka koju mladi mogu kvalitetno iskoristiti. Tu
su edukacije, zapošljavanje i samozapošljavanje, razvoja karijere, provođenje slobodnog
vremena, pa sve do volonterstva, putovanja i ostalih aktivnosti i usluga koje mogu iskoristiti a
nude se na području županije i šire.
Razmatrana je problematika kreiranja natječaja Grada Zaboka za dodjelu financijskih
sredstava za rad udruga - informacija o edukaciji
Sukladno novoj zakonskoj regulativi Grad Zabok više neće financirati rad udruga kao
do sada. Grad će raspisati javni poziv, odnosno natječaj za financiranje javnih potreba po
donošenju Proračuna za 2016. Udruge će se na natječaje prijaviti, provest će se postupak
ocjenjivanja prijava, te će se sa svakom udrugom čija će prijava biti prihvaćena sklopiti
ugovor o dodjeli sredstava. Svaka udruga s kojom Grad sklopi ugovor će morati dostavljati
detaljne izvještaje o utrošenim sredstvima. Grad će organizirati edukaciju predstavnika
udruga vezano uz prijave na natječaje.
Donijet je Programa rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim planom za
2016.
Gradsko vijeće Grada Zaboka na 22. Sjednici od 17. prosinca 2015. je donijelo Zaključak
o odobravanju Programa s financijskim planom za 2016. Od planiranih zadataka posebno je
važna realizacija Projekta „Zabok s mladima“ kojem je cilj izrada kvalitetnog Lokalnog
programa za mlade 2016.- 2020. Savjet mladih će sudjelovati u:
 Dvodnevnoj edukaciji o javnim politikama i politikama za mlade- siječanj 2016.
 Sudjelovanje u provedbi istraživanja o problemima i potrebama mladih na području
Grada- siječanj/veljača 2016.
 Sudjelovanje u radnog grupi za izradu Programa- tijekom 2016.
 Sudjelovanje na javnoj raspravi o nacrtu lokalnog programa za mlade te
omogućavanje internetskog savjetovanja o nacrtu lokalnog programa za mladesrpanj/rujan 2016.
 Sudjelovanje na javnim akcijama informiranja građana o lokalnom programu za
mlade- travanj/rujan 2016.
 Sudjelovanje na jednodnevnoj radionici o radu s mladima- veljača/ožujak 2016.
 Usvajanje prijedloga lokalnog programa za mlade od strane Savjeta mladih- rujan
2016.
U 2016. naglasak će se između ostalog staviti na organiziranje predavanja i tribina s ciljem
poticanja rasprave i suradnje između udruga civilnog društva koje se bave problematikom
mladih, te javnih institucija koje se bave mladima te samih mladih.
Dana 20. siječnja 2016. pokrenuta je Anketa namijenjena mladima grada Zaboka
Savjet mladih Grada Zaboka kao savjetodavno tijelo Grada promiče i zagovara prava,
potrebe i interese mladih na tom području. Jedan od njegovih najvažnijih zadataka je
uključivanje mladih u javni život grada. U želji da mladi odlučuju o svojoj budućnosti, Savjet
mladih putem ankete želi dobiti podatke koje će koristiti u planiranju konkretnih aktivnosti i
programa za mlade. Anketa je stavljena na web stranice: Grada Zaboka i Mreže udruga
Zagor, te na facebook profil Savjeta mladih, kako bi se što više mladih uključilo u anketiranje.
Link na anketu je dostavljen školama te udrugama mladih. Jedno od glavnih pitanja u anketi
odnosi na zainteresiranost za pojedina područja iz čega će se kasnije vidjeti smjer interesa
mladih te kako je za sudionike anketnog upitnika koji bi se aktivno željeli uključiti i surađivati

sa Savjetom mladih u planiranju aktivnosti i provedbi raznih programa za mlade omogućeno
da ostave svoje kontakt podatke.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.
Proračunom Grada Zaboka za 2015. planirani su rashodi poslovanja za izvršenje
Programa rada za 2015. u iznosu od 10.000,00 kn. Od toga je utrošeno 873,75 kn za
promotivni materijal Savjeta koji je najvećim dijelom podijeljen učesnicima i posjetiteljima
Sajma udruga KZŽ. Za obilježavanje Međunarodnog dana mladih utrošeno je 3.500,00 kuna.
Slijedom toga I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2015. planirani iznos je smanjen
na 4.500,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 4.373,75 kn. Članovi Savjeta
nisu koristili mogućnost povrata putnih troškova i sredstva su koristili vrlo racionalno.
Savjet mladih Grada Zaboka, na 7. sjednici održanoj 7. ožujka 2016. godine razmatrao
je Prijedlog izvješća o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2015. godinu te je donio
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2015. Godinu.
Izvješće se dostavlja Gradskom vijeću Grada Zaboka
na razmatranje te
Gradonačelniku Grada Zaboka na znanje. Za izvjestitelja se određuje predsjednica Savjeta
mladih Karla Trgovec.
PREDSJEDNICA
Karla Trgovec

