KLASA: 021-05/15-01/03
URBROJ: 2197/01-03/2-16-37
Zabok, 26. listopada 2016.
ZAPISNIK
sa 10. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka, održane 30. prosinca 2016. godine u
Gradskoj vijećnici.
Sjednici su prisutni: Karla Trgovec, predsjednica, te članovi: Nikola Mak i Jelena
Bedeniković.
Sjednici nisu prisutni: Jelena Mišetić (opravdano) i Sandra Benčić, zamjenica
predsjednice (opravdano).
Ostali prisutni: 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 je prisutna većina članova Savjeta mladih Grada Zaboka, te mogu
pravovaljano odlučivati. Savjet mladih jednoglasno usvaja predloženi dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka za 2017.
2. Razno.
Prelazi se na rad po dnevnom redu.
Točka 1.
Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka za 2017.
Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi prisutni Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno
donosi Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka za 2017., kako slijedi:
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br.
41/14.) i članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeni
glasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 20/14.) Savjet mladih Grada Zaboka na 10. sjednici
održanoj dana 30. prosinca 2016. godine donosi
PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2017. GODINU
Glavne programske odrednice
Savjet mladih, prije svega će se baviti politikom mladih, tj. politikom koja se
bavi socijalnom, ekonomskom i kulturnom situacijom mladih na području Grada Zaboka.
Stoga Savjet mladih mora omogućiti mladima pristup informacijama koje se tiču njihovih
prava i obveza, naročito prava na sudjelovanje u procesima političkog odlučivanja.
Ciljevi Programa rada Savjeta usmjereni su davanju podrške Gradskoj upravi u
svim projektima vezanim uz pitanje mladih, a s druge strane svim mladima kojima treba
dodatna podrška u području rješavanja pitanja i problema u oblastima njihovih interesa i
potreba.
Tijekom ovoga mandata Savjet mladih želi uspostaviti kvalitetnu i usku
suradnju Savjeta s Gradom Zabokom, osnovnom školom, srednjim školama te drugim
ustanovama koje u svom djelovanju rade s mladima, t e udrugama, klubovima mladih i
svim drugim oblicima udruživanja mladih.
U skladu sa Nacionalnim programom za mlade Republike Hrvatske te sa
Lokalnim programom za mlade Grada Zaboka, Savjet mladih Grada Zaboka će u svom
djelovanju surađivati sa Upravnim odjelima Gradske uprave na područjima:
Obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje
Zapošljavanje i poduzetništvo
Zdravlje i blagostanje (sport i dr.)

Socijalno (društveno) uključivanje
Kultura i stvaralaštvo
Sudjelovanje (participacija) mladih
Volonterske aktivnosti
Mladi i svijet.
Posebno je važno djelovanje i suradnja Savjeta sa članovima predstavničkog
tijela – Gradskim vijećem te Gradonačelnikom, izvršnom vlasti, radi pravovremenog
informiranja i savjetovanja u pitanjima od interesa za mlade.
-

AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH ZA 2017. GODINU
Uključivanje predstavnika Savjeta u procese donošenja i provedbu programa i odluka
Gradskog vijeća Grada Zaboka – suradnja s predstavničkim tijelom grada
U sklopu procesa dijaloga između mladih, osoba aktivnih u radu s mladima i osoba
odgovornih za politiku prema mladima predstavnici Savjeta mladih Grada Zaboka se
uključuju u procese donošenja i praćenja programa i odluka Gradskog vijeća Grada
Zaboka i to vezano uz pitanja mladih.
Predstavnici Savjeta prisustvovat će sjednicama Gradskog vijeća Grada Zaboka zbog uvida
u način funkcioniranja lokalne samouprave, ponajprije s aspekta informiranosti mladih o
temama koje su u njihovom interesu te stjecanju iskustava u radu gradskih tijela.
U skladu sa Zakonom o savjetima mladih, predstavnici Savjeta mladih će se najmanje
jednom u 3 mjeseca sastati i razmatrati važne teme. Na sastancima će se međusobno
informirati i savjetovati o pitanjima od interesa za mlade, kako bi njihovi prijedlozi mogli
ući u proceduru za odlučivanje.
Uključivanje i suradnja članova Savjeta s izvršnim tijelom Grada Zaboka
U skladu sa Zakonom o savjetima mladih Gradonačelnik će informirati članove
Savjeta o pitanjima koja se tiču mladih, te podnositi izvješće Savjetu o odlukama koje se
tiču mladih. Posebno je važno da se sastanci održavaju prije donošenja odluka, kako bi
mladi imali priliku sudjelovati u procesima savjetovanja. Ukoliko Savjet procijeni da je
potrebno o nekim pitanjima sazvati sastanak s gradonačelnikom i prije zakonskog roka,
Savjet će inicirati sastanak kako bi mladi bili pravodobno informirani i ukazali na
problem.
Suradnja sa savjetima mladih drugih gradova i općina u KZŽ i RH
Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova i općina na području Republike Hrvatske
smatra se jednom od glavnih oblika neformalne edukacije članova Savjeta mladih Grada
Zaboka, budući ista omogućava razmjenu iskustava, ideja, znanja i projekata. Suradnja se
sastoji od studijskih posjeta, sudjelovanja članova na okruglim stolovima, tribinama i sl. u
svrhu razmjene iskustava te razmjene primjera dobrih praksi iz područja djelovanja
Savjeta mladih.
Praćenje provedbe Lokalni program za mlade – donošenje Akcijskog plana
implementacije Lokalnog programa za mlade za 2017.
Lokalni program za mlade Grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2020. kao strateški
dokument, usvojen je na 31. sjednici Gradskog vijeća u 28. listopada 2016. te je nužno za
2017. godinu kreirati plan za implementaciju Lokalnog programa, odnosno Akcijski plan
implementacije Lokalnog programa za mlade.
Kako bi Savjet mladih Grada Zaboka što kvalitetnije izvršavao svoje zadaće, te na taj način
opravdao svrhu svog postojanja, potreban je kontinuirani rad i prikupljanje informacija od
strane institucija i ostalih subjekata koji se sustavno bave mladima (npr. škole, fakulteti,
udruge, klubovi mladih itd.).

Lokalni program za mlade Grada Zaboka definira mjere i njihove nositelje te su nositelji
mjera odgovorni za izradu plana provedbe i projekata za provedbu. S obzirom na to da Grad
Zabok ima 16 naselja, potrebno je u provedbu i suradnju u provedbi uključiti što više mladih s
navedenih područja.
Praćenje provedbe Programa za mlade provodi Savjet mladih Grada Zaboka koji podatke o
provođenju prikuplja te sastavlja godišnje izvješće o provedbi (predstavlja Gradskom vijeću i
zainteresiranoj javnosti).
Regionalni program za mlade KZŽ 3.0
Projekt provodi Krapinsko-zagorska županija u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i u
suradnji sa Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije a sufinancira ga Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U projektu sudjeluju i Savjeti mladih,
općinski i gradski. U sklopu izrade strategije za mlade sudjelovati će na aktivnostima projekta,
te pružati podršku u provedbi. O fazama implementacije projekta redovito će izvještavati
dionike iz lokalne zajednice te konzultirati izvršnu i upravnu vlast.
Ostale aktivnosti vezane za djelokrug rada Savjeta mladih u skladu s Akcijskim
planom implementacije Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka
O svim informacijama koje su važne za mlade Zaboka, Savjet će informirati mlade Zaboka
te redovito prikupljati mišljenja mladih iz zajednice. Za te potrebe Savjet će koristiti
društvene mreže, pozivati stručnjake po pojedinim temama, organizirati predavanja i
koristiti druge komunikacijske kanale kako bi što više mladih sudjelovalo u demokratskim
procesima. Posebno je važno da mladi iz zajednice sudjeluju u prikupljanju podataka o
mladima, kako bi na taj način sudjelovali u procesima odlučivanja. Članovi Savjeta
mladih će redovito o svim pitanjima informirati organizacije koje su ih predložile kako bi
osigurali dvosmjernu komunikaciju i nastojati uključiti što više organizacija mladih i onih
koji se bave mladima.
FINANCIJSKI PROGRAM IZVRŠENJA PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH
GRADA ZABOKA ZA 2017. GODINU
Stavka u Programu rada i vrsta rashoda
Uključivanje i suradnja predstavnika Savjeta u procese donošenja i provedbu
programa i odluka Gradskog vijeća Grada Zaboka –
suradnja s
predstavničkim i izvršnim tijelom grada.
Suradnja sa savjetima mladih drugih gradova i općina u KZŽ i RH
- troškovi putovanja, smještaj
Praćenje provedbe Lokalnog programa za mlade – donošenje Akcijskog plana
implementacije Lokalnog programa za mlade za 2017.
Sudjelovanje u aktivnostima projekta - Regionalni program za mlade KZŽ 3.0
Ostale aktivnosti vezane za djelokrug rada Savjeta mladih u skladu sa
akcijskim planom lokalnog programa za mlade Grada Zaboka
- informiranje mladih, organiziranje predavanja, prikupljanje podataka i
organiziranje dr. programa sukladno Programu za mlade
Putni troškovi članova savjeta mladih
UKUPNO

Planirani
iznos
bez rashoda

2.000, 00 kn
3.000, 00 kn

4.000, 00 kn

1.000, 00 kn
10.000,00 kn

Savjet mladih će u 2017.g., sukladno ciljevima i programskim aktivnostima ovog
Programa, provoditi i sve aktivnosti iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o savjetima mladih
(„Narodne novine“ br. 41/14).
Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, ukoliko će za
to postojati opravdani razlozi.
Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim planom za 2017. godinu
podnosi se na odobravanje Gradskom vijeću Grada Zaboka te se po odobrenju istog objavljuje
na Službenim stranicama Grada Zaboka i stupa na snagu danom objave.
Točka 2.
Razno
Pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka, Karla Trgovec
zaključuje sjednicu u 19,00 sati.
Zabilježila
Gordana Dugorepec

Predsjednica Savjeta mladih
Karla Trgovec

