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ZAPISNIK
s 8. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 28. lipnja 2019. godine s
početkom u 18.00 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, Jurica Vugrek, Maja Martinjak, Hrvoje Novak, Matija Kraševac
(zamjenik člana).
Odsutni: Lucija Buhin, Željka Kramarić, Danijela Lončar, Kristina Rafaj, Lovro
Srebačić.
Ostali prisutni: 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 7. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 12. travnja
2019. godine
2. Polugodišnje izvješće o radu Savjeta mladih
3. Rad Savjeta mladih u narednom periodu
4. Radionica „Dijalogom do razumijevanja“
5. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Dnevni red je potom razmatran kako slijedi.
Točka 1.
Usvajanje Zapisnika s 7. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 12. travnja
2019. godine
Predsjednik Županijskog savjeta mladih iznosi da je Zapisnik s 7. sjednice podijeljen na
klupe prije početka sjednice, 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 7. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 12. travnja 2019.
godine u Krapini, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Polugodišnje izvješće o radu Savjeta mladih
Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak iznosi da su članovi/članice Savjeta mladih
dobili materijal za ovu točku s pregledom aktivnosti po mjesecima, te su ukratko od strane
članova Savjeta obrazložene najvažnije aktivnosti odnosno dana Izvješća.
Sam pregled aktivnosti prilaže se zapisniku.
Točka 3.
Rad Savjeta mladih u narednom periodu
Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak ističe da će u narednom periodu najvažnija
aktivnosti biti provedba Projekta „ZEuZ“, te aktivnosti koje su predviđene Programom rada za
2019. godinu.
Nikolina Bartol ukratko je iznijela koje će se aktivnosti provoditi u Centru za mlade
tijekom narednih mjeseci, a u kojima će sudjelovati i članovi/članice Savjeta mladih, te između
ostalog izdvaja uključivanje u izradu novog Regionalnog programa djelovanja za mlade.
Predsjednik Savjeta iznosi da će se uskoro objaviti Nacrt odnosno Prijedlog
Nacionalnog programa djelovanja za mlade te predlaže članicama/članovima Savjeta da se
putem maila uključe u raspravu odnosno daju svoj komentar, kako bih onda ispred Savjeta
mladih mogli dati službeni komentar.
Programom rada predviđeno je također obilježavanje Dana mladih 12. kolovoza, te će
se aktivnost provesti u suradnji s Centrom za mlade u Zaboku.
Na upit predsjednika Savjeta mladih da li ima prijedloga za aktivnosti koje se mogu
odraditi, a koje nisu predviđene Programom rada za 2019. godinu, nije bilo prijedloga.
Točka 4.
Radionica „Dijalogom do razumijevanja“
Predsjednik Savjeta uvodno ističe da će se održati kratka radionica „Dijalogom do
razumijevanja“ za koju je također podijeljen materijal prije početka sjednice. Obrazlaže da su
dobivene kartice, po uzoru na Finsku, kako bi se mladi učili dijalogu. Radionica je održana s
ciljem ostvarivanja dijaloga i međusobnog povjerenja među članicama i članovima.
Točka 5.
Pitanja i prijedlozi
Obzirom da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Savjeta mladih Hrvoje
Novak zaključio je sjednicu u 18.45 sati.
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