KLASA: 021-05/15-01/03
URBROJ: 2197/01-03/2-15-15
Zabok, 29. rujna 2015.
ZAPISNIK
sa 5. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka, održane 25. rujna 2015. godine u
Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, s početkom u 9:00 sati.
Sjednici su prisutni: Karla Trgovec, predsjednica, te članovi Savjeta: Nikola Mak i
Jelena Mišetić.
Odsutni: Sandra Benčić, zamjenica predsjednice i članica Jelena Bedeniković,
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 9,00
sati i konstatirala da je prisutna natpolovična većina članova Savjeta mladih Grada Zaboka, te
mogu pravovaljano odlučivati. Savjet mladih jednoglasno usvaja predloženi dnevni red kako
slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka od
26. lipnja 2015.,
2. Donošenje Programa rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim planom za
2016.,
3. Izvješće o obilježavanju Međunarodnog dana mladih, 12.8.2015.,
4. Kreiranje natječaja Grada Zaboka za dodjelu financijskih sredstava za rad udruga
- informacija o edukaciji,
5. Izvješće o realizaciji Programa rada za 2015.,
4. Razno.
Prelazi se na rad po dnevnom redu.
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Savjeta mladih od 26. lipnja 2015.
Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Savjeta mladih od 26. lipnja
2015.
Točka 2.
Donošenje Programa rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim planom za
2016.
Karla Trgovec je dala obrazloženje uz prijedlog Programa rada s napomenom da je posebno
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.
Nakon toga Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno utvrđuje Prijedlog programa rada
Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim planom za 2016., te dostavlja Gradskog
vijeću Grada Zaboka na odobravanje.
Točka 3.
Izvješće o obilježavanju Međunarodnog dana mladih, 12.8.2015.
Karla Trgovec iznosi da je povodom Međunarodnog dana mladih, 12.8.2015. godine, u
sklopu projekta Informiraj i kreiraj! koji provodi Mreža udruga Zagor održan koncert u
Regeneratoru za sve mlade i one koji se tako osjećaju. Ove godine 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,
kako slijedi:
1.Skladno odobrenom Programu rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskom planom
za 2015. godinu, KLASA: 021-05/15-01/03, URBROJ: 2197/01-03/2-15-10 Savjetu mladih
Grada Zaboka odobrava se isplata u iznosu od 3.500 kuna za obilježavanje Međunarodnog
dana mladih 12. 8. 2015.
U programu obilježavanja Međunarodnog dana mladih koji organizira zajedno sa
Mrežom udruga Zagor i ZCUK Regenerator obvezali su se podmiriti troškova rasvjete i
binske opreme prema ponudi AUDIKOR-a Zabok.
2. Odobrena sredstva bit će isplaćena iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu, pozicije
022, konto 32999 po dostavljanom računu AUDIKOR-a za izvršenu uslugu.
Jelena Mišetić iznosi da je u sklopu spomenutog projekta Informiraj i kreiraj! ustanovljen
Lokalni info-centar za mlade. Lokalni info-centar za mlade, smješten u poznatoj Zelenoj
dvorani predstavlja mjesto za mlade s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, gdje se
mogu informirati o svim relevantnim informacijama vezanim uz njihov osobni razvoj ali i
kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. Osnovni zadatak info-centra je da osigurava
pouzdane, najnovije i točne informacije iz različitih tematskih područja koja su veoma
raznovrsna, 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. Jedna od aktivnosti projekta bila je i
obilježavanje Međunarodnog dana mladih.
Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno prima na znanje informaciju o obilježavanju
Međunarodnog dana mladih 12.8. 2015. i Lokalnom info-centar za mlade.
Točka 4.
Kreiranje natječaja Grada Zaboka za dodjelu financijskih sredstava za rad udruga informacija o edukaciji
Nevenka Gregurić ukratko informira prisutne da 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.
Nakon toga, Savjet mladih jednoglasno prima informaciju na znanje.
Točka 5.
Izvješće o realizaciji Programa rada za 2015.
Karla Trgovec iznosi da sukladno članku 11. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada
Zaboka Savjet podnosi Gradskom vijeću, godišnje izvješće o svom radu, do 31. ožujka tekuće
godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje gradonačelniku. Do sada sve što je
planirano je i izvršeno.
Točka 6.
Pitanja i prijedlozi
Pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka, Karla Trgovec
zaključuje sjednicu u 9,40 sati.
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