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Predstavnici javnosti koji su dostavili Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću zaprimljen je prijedlog i očitovanje Savjeta mladih Grada Buzeta.
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mišljenja, U nastavku donosimo prijepis zaprimljenih očitovanja i primjedbi/prijedloga s analizom.
Savjet mladih Grada Buzeta smatra da je predloženim prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
stipendiranju učenika i studenata sadašnji pravilnik o stipendiranju učenika i studenata puno bolje razrađen i definiran. U
cilju njegova usavršavanja dostavili su mišljenja i stavove članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Buzeta koji
uključuju i srednjoškolce te bivše i sadašnje studente.
Cit.
Obzirom na današnjem ubrzani ritam života pun nastavnih obveza treba cijeniti mlade i ambiciozne osobe koje se bave
sportom i sudjeluju na raznim sportskim natjecanjima te se zasigurno slažemo da se bodovanja na natjecanjima na
županijskoj, međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini proširi i na područje sporta.
Također, sviđa nam se i prijedlog o dodatnom bodovanju za učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja redovno
završili dva programa, bilo umjetnički ili neki drugi osnovnoškolski program.
Isto tako, s obzirom da Grad ima velike potrebe za volonterima, nastojimo se zalagati za volonterizam mladih i njihovo
uključivanje u aktivnu zajednicu u cilju osvještavanja mladih u rad civilnog društva te naše lokalne zajednice.
Prijedlog je upućen na članak 18. točka c) stavak 3. Sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno- stručnim
skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati
Cit. Smatramo da 1 bod koji se osvoji za 5 volonterskih sati u Gradu se ne može mjeriti s bodom koji se osvaja na državnom
i međunarodnom natjecanju (propisana od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora,

bilo individualno ili ekipno. Pa sukladno tome, predlažemo promjenu stavka (3) ovog članka te da se bodovi za državno i
međunarodno natjecanje boduju na slijedeći način: za 1. osvojeno mjesto dobije se 10 bodova, za 2. osvojeno mjesto 7
bodova, za 3. osvojeno mjesto 5 bodova, a za sudjelovanje 3 boda. Alternativno predlažemo da se uvede razlika između
individualnih i ekipnih sportskih rezultata.
Prihvaća se prijedlog Savjeta mladih koji se odnosi na ostvarene rezultate u području sporta te se prijedlog Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata nadopunjuje u članku 18. točka c) stavak 3. na način
da se povećavaju bodovi za državno i međunarodno natjecanje te se uvodi i razlika između pojedinačno ostvarenih
rezultata i rezultata ostvarenih u paru, grupi ili ekipi.
Prijedlog je upućen na članak 18. d) volonterski i društveni angažman, stavak (1)
U kriteriju bodovanja volonterskog angažmana učenika i studenata savjet mladih Grada Buzeta predlaže promjenu broja
bodova prema određenim volonterskim satima na slijedeći način:
od 15 do 30 odrađenih volonterskih sati 1 bod,
od 31 do 45 odrađenih volonterskih sati 2 boda,
od 46 do 60 odrađenih volonterskih sati 3 boda
te više od 60 odrađenih volonterskih sati 4 boda.
Smatraju da je predloženih 5 odrađenih volonterskih sati premalo da ih se boduje te da bi trebalo povećati minimum od
15 sati za dobivanje jednog boda kako bi time potakli srednjoškolce i studente da se više uključe u volonterizam u našemu
Gradu te aktivnije sudjeluju u aktivnostima za dobrobit njih samih i lokalne zajednice.
Prijedlog se djelomično prihvaća. Ne prihvaća se prijedlog da minimalan broj sati volonterskog rada za dobivanje bodova
bude 15, ali se prihvaća uvođenje dodatnih kategorija (od 46 do 60 volonterskih sati, te za više od 60 volonterskih sati).
Osim mladih koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima koje udruge kontinuirano provode, među mladima postoji slab
interes za (volontersko) uključivanje u aktivnosti. Broj sati za dodjelu bodova za volontersko uključivanje smanjen je upravo
zbog motivacije da se mlade potakne da sudjeluju u jednokratnim aktivnostima.
Prihvaćeni prijedlozi uključit će se u prijedlog Pravilnika koji će se uputiti Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje
i prihvaćanje.
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