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ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH 
KLASA: 007-04/11-01/ 
URBROJ: 2140/01-01-11-2 
Krapina, ---- rujna. 2011. 
 
 
 Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 23/07.) i 
članka 11. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije», broj 6/10. i 34/10.), Županijski savjet mladih na 7. sjednici održanoj dana 
----- rujna 2011. godine donio je  
 

PROGRAM RADA 
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH ZA 2012. GODINU 

 
1. UVOD 
 
Programom rada Županijskog savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) za 2012. 

godinu određuju se glavne aktivnosti koje Savjet mladih planira provoditi u 2012. godini. 
Aktivnosti obuhvaćene Programom rada Savjeta mladih za 2012. godinu nadovezuju se na 

aktivnosti koje je Savjet mladih provodio u 2011. godini, a usmjerene su na želju za 
sudjelovanjem i utjecanjem na odluke koje se odnose na mlade, a to su ponajprije 
obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, stambeno zbrinjavanje, volonterski rad i njihovo 
slobodno vrijeme.  

Savjet mladih će prema Programu rada provoditi aktivnosti vezane za volonterizam, 
sudjelovanje na Sajmu poslova kao partner HZZ – u, nastojati će nastaviti suradnju s 
gradskim i općinskim savjetima mladih s područja Krapinsko-zagorske županije kao i 
suradnju s drugim županijskim savjetima mladih koji djeluju na području Republike Hrvatske, 
kontinuirano će surađivati sa Županijskom skupštinom Krapinsko-zagorske županije i 
upravim tijelima Županije, te davati mišljenja kod donošenja odluka bitnih za mlade, 
surađivati će s međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima mladih te će se 
informirati i uključivati u rad Yout Regional Networka, poticati će provedbu Županijskog 
programa djelovanja za mlade, te kroz druge aktivnosti djelovati na uključivanje mladih u 
javni život. 
 

2. PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 
 

Sukladno djelokrugu rada Savjeta mladih izrađuje se Program rada za 2012. godinu. 
Područja djelovanja orijentiraju se prema Županijskom programu djelovanja za mlade i to na 
područjima obrazovanja i informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne politike 
prema mladima, zdravstvene zaštite i reprodukcije zdravlja, aktivnog sudjelovanja mladih u 
društvu, mladi i civilno društvo, kultura mladih i slobodno vrijeme,  mobilnost, informiranje i 
savjetovanje, kao i pomoć i preporuke nevladinim organizacijama i preporuke Krapinsko-
zagorskoj županiji. 



 
Program rada Savjeta mladih za 2012. godinu, u okviru članka 16. Zakona o savjetima 

mladih, obuhvaća sljedeće aktivnosti: 
 

AKTIVNOST 1 Poticanje udruga mladih i za mlade da osmišljavaju i 
provode projekte vezane za volonterizam. 

Poticanje i promocija volonterizma kroz vlastiti 
primjer Savjeta mladih osmišljavanjem i 
provođenjem zanimljivih  volonterskih akcija. 

NAČIN PROVEDBE - ponuditi pomoć udrugama mladih i za mlade u 
kreiranju volonterskih akcija 

- poticanje volonterizma kao način stjecanja iskustava i 
vještina 

- poslati pisma potpore svim udrugama mladih i za 
mlade na području županije u kojem se potiče na 
volonterizam 

- objava teksta poziva udrugama mladih i mladima, 
općinama i gradovima ili lokalnim savjetima mladih u 
predviđenim medijima: primati prijave prijedloga 
realizacije i savjetovanje u realizaciji, izraditi prijedlog 
sadržaja za pojedinu prijavu, pratiti rad i savjetovati 
udruge mladih za vrijeme trajanja projekta/akcija 

PLANIRANA SURADNJA Udrugama mladih i koje se bave mladima 
Krapinsko-zagorska županija 

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. godine 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
BERNARDA CESAR I VANJA VIDIČEK 

 
 

AKTIVNOST 2 Sudjelovanje na Sajmu poslova kao partner HZZ-u. 
NAČIN PROVEDBE Na jednom mjestu potiču se mladi da razmisle  o 

nastavku svog školovanja nakon završene srednje škole. 
U sklopu Sajma poslova pomoći pri pripremi okruglog 
stola na aktualnu temu.  

PLANIRANA SURADNJA Županijsko Vijeće učenika i KZŽ 
Zainteresirani u udrugama i studentskim udrugama 
Srednje škole 
Veleučilišta 
Policija 

VRIJEME PROVEDBE Sajam znanja će se održati prema planu HZZ-a. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU  MLADEN FRUK I ZORAN ČAVUŽIĆ 
 
 

AKTIVNOST 3 U suradnji sa regionalnom vlasti poticanje osnivanja 
općinskih i gradskih Savjeta mladih u  KZŽ 

NAČIN PROVEDBE Prikupljanje podataka u općinama i gradovima u KZŽ  



vezano za postojanja odnosno nepostojanja Savjeta 
mladih, te sastavljanje izvješća. 

Suradnja sa upravnim tijelima lokalne samouprave u 
osnivanju općinskih i gradskih Savjeta mladih  

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko-zagorska županija 
VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 

ODGOVORNI ZA PROVEDBU 
AKTIVNOSTI 

VANJA VIDIČEK I LANA DIMA Č 

 
 

AKTIVNOST 4 Poticanje i suradnja s nadležnim institucijama i 
udrugama u promicanju načina osamostaljenja 
mladih. 

NAČIN PROVEDBE Nastaviti s aktivnostima vezanim uz POS za najam i 
načinima osamostaljenja mladih. 

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko-zagorska županija 
Udruge civilnog društva 
Udruge mladih i koje se bave mladima 

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
MARIJA PUH,  IVANA OREŠIĆ I BERNARDA 
CESAR 

 
 

AKTIVNOST 5 Razmjena iskustava i suradnja s drugim 
Županijskim Savjetima mladih u Republici 
Hrvatskoj, općinskim i gradskim Savjetima mladih u 
KZŽ i ostatku Hrvatske. 

Osobiti naglasak staviti na suradnju sa općinskim i 
gradskim Savjetima mladih u našoj Županiji – 
razmjena iskustava te postavljanje nekih zajedničkih 
ciljeva. Pomoć lokalnim Savjetima mladih u 
ostvarenju njihovih programa i aktivnosti od 
lokalnog značenja. U mjestima gdje još uvijek nisu 
osnovani Savjeti mladih i dalje poduzimati aktivnosti 
u cilju njihova osnivanja. 

NAČIN PROVEDBE - Savjet mladih će tijekom cijele godine uspostavljati 
suradnju s drugim Savjetima mladih radi razmjene 
iskustava i dobre prakse radi poboljšanja rada 

- Putem e-maila uspostaviti kontakt i daljnju suradnju 
- Putem konferencija za mlade razmjena dobre prakse 

PLANIRANA SURADNJA Savjeti mladih u RH 
Savjeti mladih u KZŽ 

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
Sve članice i članovi Savjeta mladih 

 



 

AKTIVNOST 6 Razmjena iskustava i suradnja s međunarodnim 
organizacijama koje se bave pitanjima mladih. Kroz 
Youth Regional Network Savjet mladih će se 
informirati i uklju čivati u rad YRN-a. 

NAČIN PROVEDBE Savjet mladih će i dalje surađivati na YRN-u radi 
razmjene iskustava s mladima iz Europe 

PLANIRANA SURADNJA Youth Regional Network 
Odbori koji su u Youth Regional Networku 

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
IVANA RADANOVI Ć 

 
 

AKTIVNOST 7 Suradnja s Županijskom skupštinom i ostalim 
tijelima Županije prilikom donošenja odluka koje se 
odnose na mlade.  

NAČIN PROVEDBE Savjet mladih će uputiti pismo svim tijelima Županije 
kojim će pozvati na uključenje Savjeta mladih za pitanja 
vezana uz mlade. 

Županijski upravni odjel zadužen za Savjet mladih 
obavijestit će članove Savjeta kad  na dnevnom redu 
Skupštine budu pitanja vezana za problematiku mladih, 
tako da se mogu uključiti u kreiranje odluka. 

PLANIRANA SURADNJA Tijela KZŽ 
VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 

ODGOVORNI ZA PROVEDBU 
AKTIVNOSTI 

Članice i članovi Savjeta mladih 

 
 

AKTIVNOST 8 Poticanje i predlaganje srednjih škola na održavanje 
predavanja na temu reproduktivnog zdravlja mladih 
te suradnja s njima na tom području.  

Poticanje na organiziranje i suorganiziranje sa 
udrugama i nadležnim institucijama edukacija, 
tribina, predavanja u školi o aktualnom problemu 
maloljetničkog nasilja. Poticanje i suradnja s 
udrugama i školama na organizaciji ostalih 
aktualnih, ali i uvijek važnih tema - odgoj za 
demokraciju, problem diskriminacije.  

NAČIN PROVEDBE Surađivati sa medicinskom strukom prilikom pripreme 
radionica za učenike. 



PLANIRANA SURADNJA Srednje škole 
Krapinsko-zagorska županija 

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
NEVENKA CIGROVSKI 

 
 
 

AKTIVNOST 9 Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u izradi 
preventivnih aktivnosti koje će pomoći u 
sprečavanju broja samoubojstava mladih u županiji.  

NAČIN PROVEDBE Nastaviti s aktivnostima vezanim uz poticanje 
sprečavanja samoubojstava mladih u KZŽ. 

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko-zagorska županija 
Centri za prevenciju ovisnosti 
Udruge mladih i za mlade 

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
KARLO KRALJ 

 
 

AKTIVNOST 10 Poticati studentske udruge s područja KZŽ da 
ocijene sadašnji način dodjele studentskih stipendija 
te da iznesu svoje prijedloge za poboljšanje, te 
poticati na rad studentske udruge iz Krapinsko – 
zagorske županije. 

NAČIN PROVEDBE Savjet mladih će provesti istraživanje metodom ankete. 

Savjet mladih će  
� pripremiti popis studentskih udruga s područja 

županije 
� poslati poziv na sudjelovanju u aktivnosti 
� prikupiti povratne informacije i sastaviti izvješće 

proslijediti izvješće nadležnima u županiji. 

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko – zagorska županija 
Srednje škole 
Udruge mladih 
Udruge studenata  

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU  
            AKTIVNOSTI 
 

VEDRAN BUKVIĆ 

 

 



AKTIVNOST 11 Upoznati mlade s politikama EU vezanim uz 
zapošljavanje mladih i njihovom primjenom u RH. 

NAČIN PROVEDBE Savjet mladih će organizirati okrugli stol na referentnu 
temu te: 

• detektirati potencijalne sudionike okruglog stola 
• stupiti u kontakt sa sudionicima/predavačima 
• obavijestiti organizacije mladih i javnost 
• tehnička organizacija okruglog stola (ili 

dogovoriti posrednog organizatora). 
 

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko – zagorska županija 
Srednjoškolske ustanove 
Udruge mladih 

VRIJEME PROVEDBE Proljeće 2012. 
ODGOVORNI ZA 

PROVEDBU AKTIVNOSTI 
NEVENKA CIGROVSKI 

 

AKTIVNOST 12 Inicirati subvencioniranje troškova pr ijevoza 
studentima koji  svakodnevno putuju do mjesta 
studiranja  

NAČIN PROVEDBE Savjet mladih će potaknuti i organizirati  sastanak 
studenata sa izvršnim i predstavničkim tijelima gradova 
i općina. 
 

PLANIRANA SURADNJA Gradovi i općine 
Udruge studenata  

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
ELIZABETA ŠKVORČEC I MATEJA TOPOLOVEC 

 

AKTIVNOST 13 Poticati provedbu Županijskog programa djelovanja 
za mlade. 

NAČIN PROVEDBE Savjet mladih KZŽ će: 
• uputiti dopis općinama i gradovima i udrugama i 

drugim ustanovama s upitom o načinu 
provođenja ŽPDM-a 

PLANIRANA SURADNJA Lokalne samouprave iz KZŽ 
Udruge mladih KZŽ 
Županija Krapinsko - zagorska 

VRIJEME PROVEDBE Kontinuirano tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
IVANA RADANOVI Ć I VANJA VIDIČEK 

 
 

AKTIVNOST 14 Ostvariti suradnju sa savjetima mladih iz drugih 



 država 
NAČIN PROVEDBE Savjet mladihće: 

• stupiti u kontakt sa savjetom mladih iz 
inozemstva 

• omogućiti sastanak članova obaju savjeta 
• dijalog o mogućim zajedničkim aktivnostima 
• razmjena iskustva  

 
PLANIRANA SURADNJA Savjeti mladih iz inozemstva 

VRIJEME PROVEDBE Kontinuirano tijekom cijele 2012. godine ili prema 
dogovoru 
 

ODGOVORNI ZA PROVEDBU 
AKTIVNOSTI 

NEVENKA CIGROVSKI I IVANA RADANOVI Ć 

 
 

AKTIVNOST 15 Trend izlazaka za mlade 
NAČIN PROVEDBE Pripremiti informacije o programima ponude izlazaka za 

mlade u KZŽ 
PLANIRANA SURADNJA Krapinsko – zagorska Županija 

Gradovi i općine 
Udruge mladih i za mlade iz KZŽ 

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2012. 
ODGOVORNI ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
ZORAN ČAVUŽIĆ I BERNARDA CESAR 

 
 

3. OSTALE AKTIVNOSTI VAŽN ZA RAD SAVJETA MLADIH I 
POBOLJŠANJE POLOŽAJA MLADIH U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ Ž UPANIJI 
  
 Savjet mladih tijekom održavanja svojih redovnih sjednica u 2012. godini (siječanj, 
ožujak, svibanj, srpanj, rujan, studeni) raspravljati će o svim pitanjima značajnim za bolji 
položaj mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji i o svim aktima iz nadležnosti Županijske 
skupštine od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Krapinsko-zagorske 
županije, te će putem medija izvješćivati mlade o svim informacijama i podacima koje će biti 
vezane uz mlade. 
 

4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI SAVJETA 
MLADIH U 2012. GODINI 
 
 Sukladno članku 20. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 23/07.) i 
članku 13. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije», broj 6/10. i 34/10.) financijska sredstva za provođenje aktivnosti savjeta 
mladih u 2012. godini  na poziciji Glava 40 - mladi i udruge, unutar sredstava predviđenih  za 
Županijski program za djelovanje mladih, Vijeće mladih, Informativni web portal za mlade i 
udruge Centar za mlade  Krapinsko-zagorske županije. 
 
                                                                                                      PREDSJEDNICA 
                                                                                   ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 



                                                                                                       Ivana Radanović                                                                   

 
 
 


