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PREDMET: Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2016. 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  11. sjednici održanoj 17. veljače 2017. g. 
donio je 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG SAVJETA 

MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2016. GODINU 
U 

Prvi saziv Savjeta mladih Grada Zaboka konstituiran je 14. siječnja 2015. godine, a 
sukladno čl. 18. Zakona o savjetu mladih (NN br. 23/07) te članka 13. stavka 2. Odluke o 
osnivanju savjeta mladih Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, 
broj 20/14.) Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu jedinice 
lokalne samouprave. 

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 2016. 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, načina rješavanja tih pitanja te donošenju konkretnih 
odluka koje će poboljšati položaj mladih u gradu. 

(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 okruglih stolova i tribina o pitanjima od interesa za mlade, javnom 
zagovaranju, javnim kampanjama i razmjeni iskustava s drugim tijelima koja se bave 
provođenjem programa mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. 

 
U proteklom razdoblju članovi Savjeta održali su kako formalne, tako i neformalne 

sastanke na kojima se raspravljalo o aktivnostima, radu Savjeta i temama od interesa za 
mlade. Savjet je do kraja 2016. godine održao ukupno pet sjednica. 

  
AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA SAVJETA MLADIH 

 
(1) Suradnja s nadležnim tijelima Grada Zaboka 
Predstavnici Savjeta mladih aktivno se  pratili 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, te iznosili svoje primjedbe i prijedloge. Predsjednica Savjeta mladih, 
Karla Trgovec prisustvovala je sjednicama Gradskog vijeća i dr. sastancima, po potrebi. 
 
(2) Lokalni program za mlade Grada Zaboka 2016. – 2020. – izrada, praćenje i 
provedba  

Savjet mladih sudjelovao je u provedbi projekta „Zabok s mladima“ i pripremi 
Lokalnog programa za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2020. godine,  
U sklopu izrade Lokalnog programa za mlade Savjet mladih, pojedine članice ili članovi su 
sudjelovali u: 

 dvodnevnoj edukaciji o javnim politikama i politikama za mlade- veljača 2016. 
 sudjelovanje na jednodnevnoj radionici o radu s mladima- veljača 2016. 
 u provedbi istraživanja o problemima i potrebama mladih na području Grada putem 

anketnog upitnika - travanj 2016. 
 u radnog grupi za izradu Programa- tijekom 2016. (Jelena Knjaz i Karla Trgovec) 
 Sudjelovanje na javnoj raspravi o nacrtu lokalnog programa za mlade te 

omogućavanje internetskog savjetovanja o nacrtu lokalnog programa za mlade- od 
07. rujna do 07. listopada 2016. 

 Sudjelovanje na javnim akcijama informiranja građana o lokalnom programu za 
mlade- travanj/rujan 2016. 

 Savjet mladih je na svojoj 9. sjednici 26. 10. 2016. usvojio prijedlog lokalnog 
programa za mlade  

 
Lokalni program za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2020. godine, je 

donijelo Gradsko vijeće Grada Zaboka 31. sjednici održanoj 28. listopada 2016. 
 

(3) 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. 

 



 
(4) Dan otvorenih vrata Savjeta mladih 
Savjet mladih Grada Zaboka zbog drugih obveza članova nije bio u mogućnosti organizirati 
Dan otvorenih vrata Savjeta mladih povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih u 
kolovozu 2016.  
 
(5) Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim Savjetima mladih  
Članice i članovi Savjeta surađivali su i kontaktirali s drugim savjetima mladih radi, razmjena 
iskustva i znanja u području od važnosti za mlade, te pratili rad Savjeta mladih Krapinsko-
zagorske županije. 
 
(6) Suradnja s organizacijama i udrugama mladih  

Savjet je surađivao s udrugama mladih i pratio događanja koja su vezana uz  važna pitanja i 
probleme mladih, spomenut ćemo samo neke:  

25.11. 2016. pojedine članice i članovi Savjeta su sudjelovali na javnoj tribini za izradu 
regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije.  

5. 12. 2016. Obilježen je Međunarodni dan volontera. 

7. 12. 2016.  sudjelovanje o na konferenciji "Uloga županija u stvaranju zajednica prijatelja 
djece" u Velikoj galeriji Grada Zaboka koja se organizira u okviru projekta "Jačanje 
kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djece" kojeg vode Savez društava Naša 
djeca Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. 

9. 12. 2016.  sudjelovanje na stručnom predavanju na temu "Ovisnost o društvenim mreža i 
internetu" kojeg u okviru Mjeseca borbe protiv ovisnosti organizira Krapinsko-zagorska 
županija u suradnju sa Županijskim povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. 

14.12. 2016.  prisustvovanje konferenciji pod nazivom „Mladi, alkohol i vožnja“ povodom 
mjeseca borbe protiv ovisnosti koja se odvija u okviru projekta „Bez promila“ u Centru za 
mlade KZŽ (Zelena dvorana).  

 
(7) Predavanja, tribine i okrugli stolovi 

 
23. 05. 2016.  Savjet mladih Grada Zaboka u suradnji sa  Ogrankom MH u Zaboku, Pučkim 
otvorenim učilište Zabok i Koordinacijskim odborom projekta Zdravi grad u Velikoj gradskoj 
galeriji organizirao je predavanje Nade Jačmenica dr. med., specijalistica fizikalne medicine i 
rehabilitacije, Zdravo mršavljenje  u ciklusu predavanja: Upozoriti na vrijeme. 

 

(5) Edukacija članova savjeta mladih  

Karla Trgovec, predsjednica Savjeta i član Nikola Mak  su 19. i 20. ožujka sudjelovali na 
konferenciji "Mladi i EU" u Trogiru. Konferencija je održana u organizaciji Koordinacije 
gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske i Savjeta mladih Grada Trogira, pod 
pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović. Predavanje 
"Mladi i EU" održala je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, mr. sc.Ivana Maletić, 
dok je predavanje "Perspektiva Hrvatske u EU" održala pročelnica Katedre za ekonomske i 



 
financijske znanosti na Pravnom fakultetu u Splitu, doc. dr. sc. Marija Boban. Nakon 
predavanja održana je izborna skupština Koordinacije gradskih savjeta mladih. 
 
 

IZVRŠENJE  FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. 
 

Proračunom Grada Zaboka za 2016. planirani su rashodi poslovanja za izvršenje 
Programa rada za 2016. u iznosu od 10.000,00 kn. Od toga je utrošeno 1.500,00 kn za 
promotivni materijal Savjeta ( privjesci i platnene vrećice s logom Savjeta. Za  sudjelovanje 
na konferenciji "Mladi i EU" u Trogiru utrošeno je 3.361.00 kn (kotizacija, dnevnice, 
prijevoz), sveukupno utrošeno je 4.862,00 kn. Slijedom toga I. izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada za 2016. planirani iznos je smanjen na 5.000,00 kn. Članovi Savjeta nisu 
koristili mogućnost povrata putnih troškova dolaska na sjednice i sredstva su koristili vrlo 
racionalno. 

Savjet mladih Grada Zaboka, na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2017. godine 
razmatrao je Prijedlog izvješća o radu Savjeta mladih Grada  Zaboka  za 2016. godinu te je 
donio Zaključak  o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Zaboka  za 2016. 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 

    
 


