
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU 

GRADSKOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2026. GODINE 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine je strateški dokument koji uređuje 

pitanja mladih na području grada i njegove okolice za razdoblje od 2022. do 2026. godine. Legitimira postojeću dobru praksu 

lokalnih politika za mlade s ciljem kodifikacije iste, a s druge strane nudi inovativne iskorake s ciljem kvalitetnijeg života 

mladih u Gradu Varaždinu. Obuhvaća šest 6 područja (1.aktivizam, 2.obrazovanje, 3.rad i zapošljavanje, 4.sport, zdravlja, 

slobodno vrijeme i socijalna uključenost, 5.stanovanje i 6.zajednica i prostor)  22 mjere i 79 zadataka. 

Lokalni program za mlade tako služi zaposlenicima jedinice lokalne samouprave kako bi mogli ne samo koordinirati politiku 

za mlade, već i mehanizme koji su im na raspolaganju usmjeriti prema zajednički identificiranim ciljevima nastalim kroz 

proces izrade lokalnog programa za mlade. Isto vrijedi i za gradske institucije koje i temeljem konzultacije lokalnog programa 

za mlade mogu (i trebaju) izrađivati godišnje planove i programe, odnosno kurikulume s ciljem pružanja javnih usluga 

mladima koji su integralni dio njihovih ciljnih skupina. 

Lokalni program za mlade služi i organizacijama mladih i za mlade koje također mogu koristiti sadržaj dokumenta pri pisanju 

projekata, a kako bi se pružila usluga koja je potrebna konkretnoj zajednici.  

Lokalni program za mlade je i politički dokument kojim izabrana vlast određuje smjer razvoja mladih, ali i zalog 

transparentnosti trošenja proračunskog novca.  

Postojanje lokalnog programa za mlade omogućava udrugama mladih i za mlade izradu prioriteta zagovaranja te kontrole 

legitimne demokratske vlasti.  

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Gradskim programom za mlade Grada 

Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno 

prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

 

od 7. listopada do 6. studenog 2022. godine. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Varaždin, Grad Varaždin, Upravni odjel za 

društvene djelatnosti, Preradovićeva 10, 42000 Varaždin, s naznakom: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na  Gradski program 

za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine ili na e-mail adresu: 

mirna.kezele@varazdin.hr   

  

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21) izrađivač nacrta akta, 

nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje 

na službenoj Internet stranici Grada.  
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