REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/19-01/002
URBROJ: 2197/01-02-19-4
Zabok, 23. siječnja 2019.

Predmet: Programa rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim planom za 2019.
- odobrava se
Na temelju članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 9/13., 16/04. i 4/18.) i članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada
Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 20/14.) Gradsko vijeće Grada
Zaboka, na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 23. siječnja 2019. godine, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA
SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA
S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019.GODINU
I.
Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskom planom za
2019. godinu u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
II.
Ovaj zaključak objavit će se na Službenim stranicama Grada Zaboka i stupa na snagu
danom objave.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.
DOSTAVITI:
1.Savjet mladih Grada Zaboka,
n/r gđe Karle Trgovec, Dubrava Zabočka 28a,
2. Upravni odjel za financije, ovdje,
3. Za prilog zapisniku,
4. Za zbirku akata,
5. Pismohrana.

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 6. sjednici
održanoj dana 15. siječnja 2019. godine donosi
PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2019. GODINU
1. UVOD
Savjet mladih Grada Zabok (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
Gradskog vijeća Grada Zaboka osnovano temeljem Zakona o savjetima mladih (NN 41/14.)
s ulogom promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) razini. Kako bi se osigurao što kvalitetniji i organiziraniji rad Savjeta, donosi se
ovaj Program rada koji definira ciljeve i aktivnosti koji će se provoditi.
2. PLAN AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA U 2019.
Savjet mladih će u 2019. godini nastojati realizirati aktivnosti utvrđene ovim Programom rada
Savjeta mladih za 2019. godinu, a s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života mladih na
području grada Zaboka.
2.1.PROMOCIJA ULOGE I DJELOVANJA SAVJETA MLADIH GRADA
ZABOKA
Savjet mladih će intenzivno raditi na popularizaciji svog rada kako bi se približio mladima
u cijelom svom mandatu pa tako i u 2019. godini.
2.2. SURADNJA S OBRAZOVNIM USTANOVAMA I UDRUGAMA MLADIH
Uključivanje što veći broj mladih na događanja u organizaciji Savjeta mladih. Nastojat će se
mlade organizirano dovoditi na aktivnosti i događanja u organizaciji Savjeta mladih.
2.3. EDUKACIJE ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Posvetiti pažnju edukaciji i osposobljavanju novog saziva Savjeta mladih.
2.4. POVEZIVANJE, UMREŽAVANJE I SURADNJA SAVJETA MLADIH S
DRUGIM SAVJETIMA MLADIH U REPUBLICI HRVATSKOJ
Savjet mladih sudjelovat će u projektima drugih savjeta mladih na razini Republike Hrvatske
i KZŽ, radi zajedničkog djelovanja u pogledu poboljšanja života mladih.
2.5. SUDJELOVANJE NA SEMINARIMA/RADIONICAMA/PREDAVANJIMA/
KONFERENCIJAMA/OKRUGLIM STOLOVIMASavjet mladih sudjelovat će na
konferencijama, seminarima i zajedničkim sjednicama drugih savjeta mladih te će se rado
odazivati na pozive za sudjelovanjem u projektima udruga mladih i za mlade.
2.6. SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA GRADA ZABOKA
Savjet mladih sudjelovat će u mnogobrojnim projektima od interesa za mlade koje će
provoditi Grad Zabok: reGENERATOR (ukoliko prođe na natječaju). Nadalje Grad Zabok je
u projektu “Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog
sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici”. Projekt predstavlja pilotiranje prvih participativnih
proračuna za mlade u Hrvatskoj, a što je praksa koju poznaje nemali broj zemalja Europske

unije. Cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka u
lokalnoj zajednici te jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka.
2.7.OSTALE AKTIVNOSTI/PUB KVIZ/KREATIVNI ZABOK
Osim navedenih aktivnosti Savjet mladih obilježavat će značajne datume za mlade, a po
potrebi organizirati razne radionice, predavanja, okrugle stolove te tribine, a koje će voditi ka
poboljšanju života mladih u Zaboku.
2.8. SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEĆA
Predstavnici Savjeta mladih uključuju se u procese donošenja i praćenja programa i
odluka Gradskog vijeća Grada Zaboka, vezano uz pitanja mladih. Predsjednica Savjeta
mladih ili njena zamjenica prisustvovat će sjednicama Gradskog vijeća zbog uvida u
funkcioniranje lokalne samouprave, ponajprije s aspekta informiranosti mladih o temama
koje su u njihovom interesu te stjecanju iskustava u radu gradskih tijela.
3. FINANCIJSKI PROGRAM IZVRŠENJA PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH
GRADA ZABOKA ZA 2019. 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, edukacija članova Savjeta
Sudjelovanje u provedbi projekata za mlade

Planirani
iznos
bez rashoda

3.000, 00 kn
2.000, 00 kn
4.000, 00 kn

Ostale aktivnosti vezane za djelokrug rada Savjeta mladih: informiranje mladih, organiziranje predavanja, pub kviza, prikupljanje
podataka i organiziranje dr. programa sukladno Programu za mlade
Putni troškovi članova savjeta mladih

1.000, 00 kn
10.000,00 kn

UKUPNO
Savjet mladih će u 2019.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 2019. 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.
KLASA: 021-05/19-01/002
URBROJ: 2197/01-03/2-19-2
Zabok, 16. siječnja 2019.
PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH
Karla Trgovec, univ. bacc. ing. traff.

