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Predmet: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2018.

Povodom razmatranja Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2018. godinu,
a na temelju članka 30. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije" br. 9/13., 16/14. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 22. sjednici,
održanoj dana 23. siječnja 2019. godine, donosi sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za
2018. godinu. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.
DOSTAVITI:
1. Savjet mladih Grada Zaboka,
2. Za zbirku akata,
3. Za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Savjet mladih Grada Zaboka

KLASA: 021-05/19-01/002
URBROJ: 2197/01-03/2-19-1
Zabok, 16. siječnja 2019.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA

PREDMET: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2018. 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 6. sjednici održanoj 15. siječnja 2019. donio je
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG SAVJETA
MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2018. GODINU
Gradsko vijeće Grada Zaboka na 8. sjednici 14. 12. 2017. izabralo je u Savjet mladih
Grada Zaboka u drugom mandatu u sastavu: Gordan Čandrlić, Vid Lež, Sandra Plečko, Karla
Trgovec i Mihaela Visinski, te njihovi zamjenici: Karlo Škreblin, Karlo Kada, Jelena Knjaz,
Danijela Krznar i Nikola Hrastinski. Savjet je konstituiran 15. 01. 2018. izborom
predsjednice Karle Trgovec i njene zamjenice Sandre Plečko.
Savjet mladih Grada Zaboka uredno je izvršavao svoje obaveze predviđene
Zakonom o osnivanju Savjeta mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih
Grada Zaboka, te je sukladno navedenom, donio Izvješće o radu za prethodnu godinu.
Svoj rad u 2018. godini, Savjet je temeljio na sljedećim polazišnim točkama:
(1) Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije,
razumijevanja, participacije i poštovanja prava i potreba mladih grada Zaboka.
(2) Poticati i predlagati Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za
unaprjeđivanje položaja mladih.
(3) Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Krapinsko zagorske
županije i drugih županija, kao i suradnji s udrugama mladih i za mlade, a radi
provedbe projekata od zajedničkog interesa i međusobne razmjene iskustava u radu te
njegovanja prijateljstava.

(4) Organiziranju predavanja, kviza, tribina i sl. o pitanjima od interesa za mlade.
(5) Sudjelovanje u provedbi projekata za mlade
U proteklom razdoblju Savjeta je do kraja 2018. godine održao ukupno pet sjednica.
AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA SAVJETA MLADIH
(1) Suradnja s nadležnim tijelima Grada Zaboka
Predstavnici Savjeta mladih pratili su rad Gradskog vijeća, posebno kad su na dnevnom redu
bila pitanja od posebnog interesa za mlade, te od Ureda Grada tražili dodatne informacije i
podatke. Predsjednica Savjeta mladih, Karla Trgovec sukladno mogućnostima prisustvovala
je sjednicama Gradskog vijeća i dr. sastancima, po potrebi.
(2) Informiranje javnosti o radu Savjeta mladih Grada Zaboka
Savjet mladih je kontinuirano obavještavao zainteresiranu javnost o svojim aktivnostima
putem medija i drugih sredstava komunikacije, te putem Internet stranice Grada Zaboka i
facebook stranice Savjeta.
(3) Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim Savjetima mladih
Članice i članovi Savjeta surađivali su i kontaktirali s drugim savjetima mladih radi, razmjene
iskustva i znanja u području od važnosti za mlade, te pratili rad Savjeta mladih Krapinskozagorske županije.
(4) Suradnja s organizacijama i udrugama mladih i drugim subjektima
Potrebno je reći da su članovi Savjeta mladih najviše osobnim angažmanom i prisutnošću na
događanjima i kontaktima s Gradskom upravom, udrugama i dr. osobnim primjerom i
angažmanom radili na promociji uloge i zadataka Savjeta mladih u svom okruženju.
(5) Aktivno sudjelovanje i uključenje mladih u javni život u Gradu Zaboku.
Članovi Savjeta ovog saziva u svom radu i privatnom životu zalagali su se za uvažavanje
potreba mladih, prepoznavanje njihovih potencijala i ohrabrivanje liderstva i aktivizma u
preuzimanju uloge i odgovornosti u društvu.
U svim aktivnostima Savjeta sudjeluje zamjenica gradonačelnika, Valentina Đurek, dipl. inf.,
univ. spec. oec posebno zainteresirana za realizaciju projekata za mlade, tako je već na
početku saziva upoznala savjet s najvažnijim projektom - rekonstrukcijom Regeneratora u
društveno – kulturni centar re-GENERATOR, kojim će se osigurati prostor za provedbu
Volonterskog programa VolontirAJMO, Info – centra za mlade, Centra za mlade, Centra
urbane kulture namijenjen praćenju glazbene scene, održavanje različitih radionica, edukacije,
predavanja, izložbe, akcije (prijava na natječaj Urbane aglomeracije Zagreb).
Savjet mladih je 9. 04. 2018. u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zabok organizirao
interaktivno predavanje na temu 'Mladi i alkohol' koje su održali Hrvoje Maleković,
psiholog Doma zdravlja Zagreb i Ireneja Jurković, stručna terapeutkinja u Klubu liječenih
alkoholičara 'Hesta' iz Zaboka, a u dijalogu su aktivno sudjelovala i dva člana KLA 'Hesta',
Daniel i Andrea. Predavanju su prisustvovali učenici triju zabočkih srednjih škola –
Gimnazije Antuna Gustava Matoša, ŠUDIGO-a i Srednje škole Zabok. Najvažnije je da mladi
ne počnu piti jer će ući u začarani krug iz kojeg će neki moći izaći. Društvo mora dati sve od
sebe da se djeluje preventivno kako bi se potreba za pićem zadovoljila na neke druge načine.
Galerija kviz (Pub kviz) 16. 05. 2018. u organizaciji Savjet mladih pobudio je veliki interes
učenika i profesora, gradonačelnika i njegove zamjenice. Kviz je moderirao Goran Vrgoč,

direktor HGF-a, a sudjelovali su učenici Srednje škole Zabok, Gimnazije A.G. Matoša i Škole
za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću. Natjecatelji su pokazali iznimno znanje iz opće kulture,
a najbolji tim je bio iz Srednje škole Zabok u sastavu:Lana Blažinić, Antonio Pavlinić, Josip
Dekan, Karla Ivančić. Najuspješniji su nagrađeni kartama za HGF i dnevnom kartom u
Termama Tuhelj (donacija Termi).
Pojedini članovi Savjeta sudjelovali su: obuci članova savjeta mladih u organizaciji Udruge
gradova RH u suradnji s Ministarstvom za demografiju, mlade i socijalnu politiku, u diskusiji
u povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije 15. 5. 2018 koju je
organizirao Savjeta mladih KZŽ i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ, sjednicama
Gradskog vijeća, sportskim i kulturnim događanjima, predavanjima i manifestacijama koje
organizira Grad Zabok.
Savjet surađuje s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova, tako su na zajedničkoj sjednici 20.
11. 2018. obilježili Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama upoznavanjem
stanja i problema na području Zaboka, utvrdile tendencije i usporedilo s 2017. godinom.
Informacije je podnijela ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zabok Tanja Cujzek i Vedran
Draganić, načelnik Policijske postaje Zabok.
U zajedničkoj organizaciji održano je predavanje za učenike Gimnazije o paničnom
poremećaju i njegovom liječenju a koje je održao član Povjerenstva za ravnopravnost
spolova dr. Zlatko Crkvenčić 7. prosinca 2018. u 12. u Gimnaziji A.G. Matoša.
Krajem 2018. Grad Zabok se uključio u projekt za mlade: "Uzmi pare i napravi nešto
za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj
zajednici" čiji je nositelj Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, a partneri Mreža udruga
Zagor, Grad Pregrada, Grad Zabok i Grad Klanjec. Provedbom projekta povećat će se razina
financijske pismenosti mladi, a Savjet mladih će i u ovom projektu imati važnu ulogu.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.
Proračunom Grada Zaboka za 2018. planirani su rashodi poslovanja za izvršenje
Programa rada Savjeta za 2018. u iznos od 10.000,00 kn. Od toga je utrošeno 1.300,00 kuna
za organizirana predavanja, 2.350,00 kn utrošeno za promotivni materijal, rebalansom
proračuna planirani iznos umanjen za 5.000.00 kn, tako da je nakon potrošenih 3.650,00 kn
ostalo neutošeno 1.350,00 kn. Članovi Savjeta nisu koristili mogućnost povrata putnih
troškova dolaska na sjednice i sredstva su koristili vrlo racionalno.
Savjet mladih Grada Zaboka, na 6. sjednici održanoj 15. siječnja 2019. godine
razmatrao je Prijedlog izvješća o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2018. godinu te je
donio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2018. 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, univ. bacc. ing. traff.

