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Predmet: Programa rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim planom za 2016. 

- odobrava se 

   

Na temelju članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ br. 13/09. i 16/04.) 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 17. prosinca 2015. godine, donijelo je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA  

SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA 

 S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2016.GODINU 

I. 

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskom planom za 

2016. 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 objavu, 

4. Za prilog zapisniku, 

5. Za zbirku akata, 

6. Pismohrana.      

 

 



                            
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

        GRAD ZABOK 

        Savjet mladih Grada Zaboka    

 

 

                

 

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/03                                

URBROJ: 2197/01-03/2-15-17 

Zabok, 22. rujna 2015.         

 

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 5. sjednici održanoj 

dana 22. rujna 2015. godine donosi  

 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA  

ZA 2016. GODINU 

 

Savjet mladih Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo 

Gradskog vijeća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u gradu Zaboku. 

Savjet mladih u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira Gradskom vijeću donošenje 

akata, programa od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Zaboka. 

Savjet mladih sa svojim predstavnicima sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa i drugih akata značajnih za unaprjeđivanje položaja mladih na 

području grada te  iznosi  svoja  mišljenja, prijedloge i preporuke  koje se odnose na interese 

mladih.  

 

Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka predstavlja niz aktivnosti, vrijednosti i 

ciljeva kojima se želi poboljšati kvaliteta života mladih u gradu, poticanje suradnje s 

organizacijama civilnog društva u našoj županiji te suradnja s ostalim Savjetima mladih u 

Republici Hrvatskoj što je i jedan od prioriteta Savjeta. 

 

Vizija Savjeta mladih Grada Zaboka je promicanje i zagovaranje interesa mladih, čije 

će dostojanstvo kao pojedinca biti zagarantirano socijalnom, pravnom i ekonomskom 

sigurnošću.  

Temeljni dokumenti za djelovanje Savjeta mladih: 

1) Zakon o Savjetima mladih (NN 41/14); 

2) Odluku o osnivanju Gradskog Savjeta mladih (Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije, 20/14); 

3) Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zaboka; 

4) Europska strategija za mlade; 



5) Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu; 

6) Europska povelja o informiranju mladih; 

7) Nacionalni program djelovanja za mlade;  

8) Županijski program djelovanja za mlade.  

 

Sastavni dio ovog Programa je i financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta 

mladih za 2016. godinu, u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna financijska 

sredstva za njihovu provedbu. 

 

Savjet mladih u svom  prvom sazivu djeluje u sastavu: 

1. Jelena Bedeniković članica, Daša Tkalec, zamjenica,  

2. Sandra Benčić, članica, Marko Franjčec, zamjenik, 

3. Nikola Mak, član, Andrija Turk, zamjenik, 

4. Jelena Mišetić, članica, Petra Črnjević, zamjenica 

5. Karla Trgovec predsjednica, Elizabeta Kukolja, zamjenica 

 

Osnovne smjernice djelovanja 

Savjet mladih će svoj rad i djelovanje temeljiti na: 

(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. 

Programska područja djelovanja 

U 2016. godini Savjet mladih će realizirati slijedeće programe i aktivnosti: 

 

AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA SAVJETA MLADIH 

 

(1) Suradnja s nadležnim tijelima Grada Zaboka 

Upućivanje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i 

drugih akata od osobitog interesa za mlade, iniciranje rasprave, podnošenje prijedloga odluka, 

održavanje zajedničkih sastanaka, sve u cilju unapređivanja položaja mladih Grada Zaboka. 

      Davanje pisanih očitovanja i prijedloga nadležnim tijelima Grada o potrebama i 

problemima mladih te upućivanje prijedloga za otklanjanje uočenih problema. 

Sjednice Savjeta mladih biti će otvorene za predstavnike inicijativa, predstavnike 

Grada i voditelje projekata koji se odnose na mlade kao i stručnjake iz raznih područja. 

Predstavnici Savjeta mladih aktivno će se uključiti u rad Gradskog vijeća kod rasprave 

od pitanjima od posebnog interesa za mlade. Predstavnici Savjeta mladih prisustvovati će 

sjednicama Gradskog vijeća. 



Savjet  mladih  će  od  nadležnih  gradskih  tijela  tražiti  informacije,  podatke  i  

izvješća  o relevantnim pitanjima iz njegove nadležnosti. 

Savjet će inicirati održavanje zajedničkih sastanaka s gradonačelnikom grada Zaboka 

na temu suradnje i rasprave o svim pitanjima od interesa za mlade grada kao i s 

predsjednikom Gradskog vijeća. 

Savjet mladih nastavit će s praksom pozivanja pročelnika i drugih nadležnih 

službenika na sjednice Savjeta u svrhu prikupljanja relevantnih podataka za pripremu 

prijedloga i mišljenja prije upućivanja Gradskom vijeću. 

(2) Lokalni program za mlade Grada Zaboka 2016. – 2020. – izrada, praćenje i 

provedba  

Savjet mladih će sudjelovati u provedbi projekta „Zabok s mladima“ i pripremi Lokalnog 

programa za mlade, koji će  pružiti okvir politike za mlade te pregled stanja i potreba mladih 

na temelju kojih će se raditi budući projekti. Stvoriti će se lokalna partnerstva i mreža 

organizacija i ustanova koje će zajednički raditi na poboljšanju života mladih, a sam proces 

sudioničke demokracije i strukturirani dijalog jača participativno odlučivanje mladih o 

mladima. Provedba programa doprinijet će jačanju lokalne zajednice, posebice mladih te 

stvoriti mogućnosti razvoja njihovih vještina, znanja i kompetencija.  

Mladi će kroz projekt osvijestiti svoju ulogu u lokalnoj zajednici, započeti sa sudjelovanjem u 

sustavima donošenja odluka te nastaviti s participacijom kao aktivni građani i građanke. 

Savjet mladih Grada Zaboka će tijekom provedbe projekta provesti tri javne akcije na glavnim 

gradskim trgovima s ciljem informiranja javnosti o Lokalnom programu za mlade te aktivnom 

uključenju u procese donošenja odluka.  

 

U sklopu izrade Lokalnog programa za mlade 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 mlade- 

srpanj/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. 

 (3) Informiranje javnosti o radu Savjeta mladih Grada Zaboka 

Savjet mladih će kontinuirano obavještavati zainteresiranu javnost o svojim 

aktivnostima putem medija i drugih sredstava komunikacije, te putem Internet stranice Grada 

Zaboka, te po potrebi tiskati promotivni materijal. Sudjelovanje na Sajmu Udruga. 

(4) Dan otvorenih vrata Savjeta mladih 

Savjet mladih će organizirati Dan otvorenih vrata Savjeta mladih povodom 

obilježavanja Međunarodnog dana mladih u kolovozu 2016.godine u cilju pružanja uvida u 

svoje djelovanje, davanja informacija o aktivnostima i projektima koje provodi. Savjet mladih 

će odgovarati na pitanja zainteresiranih iz područja njegova djelovanja te prikupljati ideje za 

buduće aktivnosti i sugestije za poboljšanja u radu.  

(5) Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim Savjetima mladih  



Osnovni cilj ovog područja djelovanja je učvršćivanje međusobnih kontakata, razmjena 

iskustva i znanja u području od važnosti za mlade, doprinos razvitku politike za mlade te 

intenzivnijem povezivanju savjeta mladih. 

Suradnja s drugim Savjetima mladih osnovno je sredstvo edukacije, razmjene iskustva i ideja 

između članova Savjeta mladih.  

(6) Suradnja s organizacijama i udrugama mladih  

Savjet mladih će kontinuirano surađivati i kontaktirati  s predstavnicima udruga, 

organizacija te drugim zainteresiranim pojedincima, kako bi se prikupila njihova mišljenja o 

osnovnim ciljevima i prioritetima u okviru nadležnosti Savjeta mladih. U cilju 

problematiziranja određenih pitanja Savjet mladih održavat će tematske sjednice u vezi 

specifičnih potreba i problema mladih Grada Zaboka.  

(7) Predavanja, tribine i okrugli stolovi 

Kroz organiziranje predavanja, tribina i okruglih stolova poticati će se rasprava i 

suradnja između udruga civilnog društva koje se bave problematikom mladih, te javnih 

institucija koje se bave mladima te samih mladih. Po identificiranju pojedinih važnih pitanja 

od interesa za mlade, Savjet mladih će organizirati otvorene tribine mladih za sve 

zainteresirane mlade na području Grada Zaboka. Na iste će pozivati i predstavnike nadležnih 

tijela koja se bave rješavanjem pojedinog pitanja, u cilju ostvarenja međusobne komunikacije 

između mladih i donositelja odluka. Na tim će predavanjima i dr. mladi moći postavljati 

pitanja, iznositi svoja mišljenja te davati prijedloge za rješavanje pitanja od njihovog interesa. 

 (8) Edukacija članova savjeta mladih 

Članovi Savjeta mladih po mogućnosti će sudjelovati na obuci za članove Savjeta 

mladih kao i ljetnoj akademiji za članove savjeta mladih. 

Savjet mladih će u 2016.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). 

Projekti i programske aktivnosti koji se ne realiziraju u 2016.g. mogu se prenijeti u Program 

rada za narednu godinu. 

Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, ukoliko će za to 

postojati opravdani razlozi. 

 

FINANCIJSKI PROGRAM IZVRŠENJA PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH 

GRADA ZABOKA ZA 2016. GODINU 

 

Stavka u Programu rada i vrsta rashoda Planirani 

iznos 

DAVANJE MIŠLJENJA GRADSKOM VIJEĆU PRILIKOM DONOŠENJA 

ODLUKA, MJERA, PROGRAMA I DRUGIH AKATA OD OSOBITOG 

INTERESA ZA MLADE  

bez rashoda 

INFORMIRANJE MLADIH  

- izrada promotivnih materijala  

1.500, 00 kn 

SURADNJA S GRADSKIM/OPĆINSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA 

MLADIH 

- troškovi putovanja, smještaj 

- troškovi organizacije susreta Savjeta mladih  

3.000, 00 kn 

DAN OTVORENIH VRATA SAVJETA MLADIH NA MEĐUNARODNI 2.000, 00 kn 



DAN MLADIH  

ORGANIZACIJA SEMINARA I EDUKACIJA  2.500, 00 kn 

PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA SAVJETA MLADIH  

Čl.22 (Zakon o Savjetima mladih „Narodne novine“ 41/14), čl 16. Odluke o 

osnivanju Savjeta mladih grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko 

zagorske županije“ br. 20/14.) - Članovi savjeta mladih imaju pravo na 

naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice savjeta mladih ako se 

održavaju izvan mjesta njihovog stanovanja, i to u visini cijene prijevozničke 

karte. Naknada se isplaćuje na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj 

sjednici i  priložene karte. 

Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu i drugih putnih troškova 

neposredno vezanih za rad u savjetu mladih, kad ih se upućuje na službeno 

putovanje u zemlji ili inozemstvu u skladu s odredbama odluke gradskog 

vijeća kojom se uređuju naknade članovima gradskog vijeća i radnih tijela 

gradskog vijeća. 

1.000, 00 kn 

 

Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskim planom za 2016. 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. 

 

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH 

Karla Trgovec  


