KLASA: 007-04/19-01/10
URBROJ: 2140/01-05-19-2
ZAPISNIK
s 7. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 12. travnja 2019. godine s
početkom u 19.00 sati.
Sjednica je održana u prostorijama Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska
ulica 1.
Prisutni članovi/ce i zamjenici/ce članova/ica Županijskog savjeta mladih:
Deni Hršak, Nikolina Bertol, Mario Lipnjak, Jurica Vugrek, Maja Martinjak, Hrvoje Novak,
Lucija Buhin, Matija Kraševac (zamjenik člana).
Odsutni: Željka Kramarić, Danijela Lončar, Kristina Rafaj, Lovro Srebačić.
Ostali prisutni: Martina Gregurović Šanjug - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
skrb, udruge i mlade, Svjetlana Goričan - viša referentica za poslove skupštine.
Zapisnik je vodila Svjetlana Goričan.
Predsjednik Županijskog savjeta mladih Hrvoje Novak pozdravlja sve prisutne, pita da
li tko ima prijedlog za dopunu ili izmjenu dnevnog reda.
Obzirom da nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda predsjednik
Županijskog savjeta mladih predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 04. veljače
2019. godine
2. Nadolazeće Programske aktivnosti - Međunarodni dan borbe protiv homofobije,
bifobije i transfobije i Europski tjedan mladih
3. Izrada novog Regionalnog programa za mlade
4. Rezultati natječaja Erasmus+ (KA3) projekta ZEuZ - prvi rok
5. Koordinacija lokalnih Savjeta mladih s područja KZŽ
6. Imenovanje članica i članova u Radne skupine osnovane pri Savjetu mladih KZŽ
7. Prijedlog za razrješenje članice Savjeta mladih
8. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Dnevni red je potom razmatran kako slijedi.
Točka 1.
Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 04. veljače
2019. godine
Predsjednik Županijskog savjeta mladih iznosi da je Zapisnik s 6. sjednice poslan na
mail, te pita prisutne članove/ce imaju li primjedbi na isti.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, Županijski savjet mladih jednoglasno je

usvojio Zapisnik s 6. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 04. veljače 2019.
godine u Krapini, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Nadolazeće Programske aktivnosti - Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije
i transfobije i Europski tjedan mladih
Predsjednik Savjeta Hrvoje Novak upitao je Nikolini Bertol da li Mreža udruga Zagor
planira aktivnosti vezano za Europski tjedan mladih kako bi se Savjet mladih mogao uključiti
u istu.
Nikolina Bertol iznosi da u okviru Projekta Mreža udruga Zagor planira radionicu koju
bi održala u Jesenju zajedno sa Savjetom mladih Općine Jesenje. Planira se učenike osnovne
škole (sedmih i osmih razreda) informirati o Europskoj uniji i temama vezanih za nju. Ujedno
ističe da će se uskoro održati sastanak kako bi se detaljnije odredila aktivnost, koja bi se trebala
održati 23. svibnja. Europski tjedan traje službeno od 27. svibnja do 2. lipnja, no aktivnosti se
održavaju i ranije.
Predsjednik savjeta mladih Hrvoje Novak poziva članove Savjeta da se pridruže
aktivnosti u Jesenju, budući da je Krapinsko-zagorska županija partner projekta.
Što se tiče Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije ideja je
da se odradi sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije.
Službeni datum je 17. svibanj no još nije dogovoreno da li će to biti edukativna tribina ili nešto
drugo, te pita članove Savjeta mladih da li se slažu da se suradnja nastavi.
Lucija Buhin smatra da je ideja suradnje s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova
odlična, ima dobre temelje, te ju treba nastaviti.
Mario Lipnjak također smatra da suradnju treba nastaviti.
Martina Gegurović Šanjug iznosi da Povjerenstvo za ravnopravnost spolova svake
godine obilježava taj dan, te skreće pažnju da je 17. svibanj blizu, te da ukoliko se planiraju
neke zajedničke aktivnosti s osnovnim školama trebalo bi ih provesti čim prije.
Točka 3.
Izrada novog Regionalnog programa za mlade
Predsjednik savjeta mladih Hrvoje Novak iznosi da se bliži rok prijave Projekta koji bi
trebao biti otvoren u svibnju, te bi svakako trebalo prijaviti izradu novog Regionalnog programa
za mlade. Krapinsko zagorska županija biti će nositelj projekta dok bi Mreža udruga Zagor bila
partner projekta. Vezano za izradu novog Regionalnog programa pojavljuje se dosta ideja, jedna
od njih je provođenje anketa u srednjim školama, razgovora s mladima, te će se trebati detaljnije
definirati sve aktivnosti vezano za projekt na jednom zajedničkom sastanku.
Novina je da bi u Projekt bila uključena i Zagorska razvojna agencija. Projekt bi se provodio
pet godina.
Nikolina Bertol iznosi da postoji procedura za izradu Programa, članovi Savjeta mladih
će se uključiti u Radnu skupinu koju će imenovati Krapinsko-zagorska županija. Problem kod
realizacije projekta bio je kako upitnik koji se pripremio nije dospio u pravo vrijeme do mladih.
Upitnik bi trebalo popuniti čim više mladih, svi bi se trebali uključiti u to kako bi rezultati bili

sukladni potrebama mladih odnosno korisni mladima.
Mario Lipnjak upitao je da li je upitnik dostupan on line.
Nikolina Bertol odgovorila je da se upitnik ispunjava isključivo on line radi obrade
podataka.
Točka 4.
Rezultati natječaja Erasmus+ (KA3) projekta ZEuZ - prvi rok
Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak uvodno je upoznao članove Savjeta mladih
da su prije dva dana dobiveni rezultati Projekta u sklopu Erasmus+ programa - strukturirani
dijalog „ZEuZ – Za mlade u Zagorju - djelujem i mijenjam“. Projekt je bio prijavljen na
34.000,00 EUR-a, te uz neke manje korekcije dobiven je iznos od 32.000,00 EUR-a. Projekt
traje 22 mjeseca. Krapinsko-zagorska županija je prva Županija koja je prijavila projekt
strukturiranog dijaloga, te ga prva i dobila na što je iznimno ponosan.
Martina Gregurović Šanjug čestita svima, te ističe da je Hrvoje u pravu kada kaže da
trebate biti ponosni jer nikada Savjet mladih nije nosio tako velik Projekt. Projekt je jako dobar,
te se veseli zajedničkoj suradnji. Smatra da će iza mandata ovog Savjeta ostati konkretni
rezultati i efekti koji će dugo trajati. Projekat nosi i financijsku mogućnosti. Nadalje istaknula
je da je konstituiran i Savjet za razvoj civilnog društva, krenulo se s izradom četverogodišnjeg
Programa rada, te otvara mogućnost suradnje sa Savjetom mladih. Puno ideja koje su imali
ostali Savjeti uspjelo se sada realizirati odnosno napravljen je ključni skok od definiranja
potreba, definiranja aktivnosti do onoga što se može ostvariti.
Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak ističe da Projekt službeno počinje s
provedbom 7. lipnja 2019. godine. Zahvaljuje i srednjim školama koje su pristale biti partnerice
u projektu.
Točka 5.
Koordinacija lokalnih Savjeta mladih s područja KZŽ
Predsjednik Savjeta Hrvoje Novak iznosi da je već u nekoliko navrata slao meilove
lokalnim savjetima mladih s pokušajem da se definira zajednički termin održavanja
Koordinacije.
Nažalost, termin nije usklađen. Predlaže termin 4. svibnja ( subota) 2019. od 10.00 do
14,00 sati u Krapini u Pučkom otvorenom učilištu ili u prostorijama Srednje škole Krapina.
Mario Lipnjak upitao je kuda se šalju meilovi za lokalne savjete mladih da li direktno
općini ili na predsjednike Savjeta, na što je odgovoreno da postoji zajednička lista s mailovima
predsjednika lokalnih savjeta mladih.
Točka 6.
Imenovanje članica i članova u Radne skupine osnovane pri Savjetu mladih KZŽ
Predsjednik Savjeta Hrvoje Novak ističe da Savjet mladih ima osnovanu Radnu
skupinu za praćenje i provedbu Regionalnog programa za mlade. Savjet za strukturirani dijalog
te Savjet za dodjelu priznanja gradovima/općinama mladih. Vezano za Radnu skupinu za
provedbu i praćenje Regionalnog programa za mlade predlaže da se u istu imenuju pročelnici
Upravnih odjela Krapinsko-zagorske županije, te je prijedlog usvojen jednoglasno.

Martina Gregurović Šanjug ističe da je prijedlog dobar te da je potrebno kontinuirano
praćenje Programa.
Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak predlaže da se u Savjet za skrukturirani
dijalog imenuje još i zamjenica župana Jasna Petek, zamjenik gradonačelnika Grada Lepoglave
Hrvoje Kovač, Tajana Broz, načelnik Općine Konjščina Mirko Krznar, te gradonačelnik Grada
Oroslavja Emil Gredičak.
Jurica Vugrek predlaže da se ispred Stranke rada 365 u Savjet za strukturirani dijalog
imenuju Sanja Belošević i Adrijana Kantolić.
Hrvatska demokratska zajednica u Savjet za strukturirani dijalog predlaže Lauru Cajhen,
Magdalenu Karabin i Marka Šoštarića.
Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Točka 7.
Prijedlog za razrješenje članice Savjeta mladih
Predsjednik Savjeta Hrvoje Novak iznosi prijedlog da se Županijskoj skupštini predloži
razrješenje članice Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Željke Kramarić, koja ne
dolazi na sjednice, te je od ukupno šest sjednica
prisustvovala samo prvoj
konstituirajućoj sjednici, a sa svih ostalih je izostala bez da je najavila ili opravdala izostanak.
Prijedlog je jednoglasno usvojen
Točka 8.
Pitanja i prijedlozi
Vezano za aktivnosti lokalnih Savjeta mladih Mario Lipnjak, ujedno član Savjeta
mladih Općine Hum na Sutli iznosi da je Savjet mladih Općine Hum na Sutli u pregovorima s
LAG Zagorje vezano za jedan Projekt, bave se organiziranjem ljetnog kina, organiziranjem
edukacija odnosno nekih vrsta priprema za maturu.
Sara Gašparić, predsjednica Savjeta mladih Općine Jesenje iznosi da je nedavno
održana večer društvenih igara, koja je bila dobro posjećena, kao što je već spomenuto Savjet
mladih sudjeluje u Projektu s Mrežom udruga Zagor, te će se prva radionica održati u Jesenju
3. svibnja 2019. godine.
Lucija Buhin iznosi da je dogovorila sastanak na načelnikom općine Veliko Trgovišće
vezano za osnivanje Savjeta mladih Općine Veliko Trgovišće.
Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak iznosi da s Mrežom udruga Zagor Savjet
mladih Grada Pregrade sudjeluje u Projektu Uzmi pare koji se odnose na pilotiranje
participativnih proračuna u Pregradi, Zaboku i Klanjcu. Participativni proračuni osmišljeni su
kao stavka odnosno odvojeni iznos u Proračunu Grada odnosno Općine gdje mladi predlažu
Projekte i glasaju za te projekte. Tu nema uplitanja gradonačelnika, osim u smislu da li su ti
projekti izvedivi ili nisu. Ono što je super ideja i zapravo što je zaključak ovog našeg projekta
je da bi kroz sve radionice paralelno pripremali mlade i Županiju za model participativnog
proračuna na razini Županije. Ima dosta aktivnosti koje su inovativne i zapravo dobre, te ih
treba dobro izkomunicirati da mladi vide da mogu sami predlagati, te to sve zajedno potiče

participaciju mladih i demokratsku kulturu koja je izrazito bitna kod mladih. Sutra se u Gradu
Klanjcu održava radionica na tu temu.
Obzirom da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Savjeta mladih Hrvoje
Novak zaključio je sjednicu u 20,00 sati.
ZAPISNIČARKA
Svjetlana Goričan
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