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PREDMET:  Zaključak rasprave „Županijski savjet mladih 3.0“ 

 

Povodom usvajanja odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje 

kandidata za članove trećeg saziva Županijskog savjeta mladih, a temeljem iskustva 

u radu prvog i drugog saziva, Županijski savjet mladih analizirao je postojeći koncept 

svog rada i pritom ostvarene rezultate.  

Karakter savjetodavnog tijela poziva u prvom redu na preventivno 

savjetovanje i pravovremeno prepoznavanje problematike u nastajanju. Za navedeno 

je ključno osigurati efikasno prikupljanje potrebnih informacija, omogućiti uvid u sve 

relevantne dokumente i baze podataka, unaprijediti analitički kapacitet, zastupiti 

raznovrsna područja interesa kod članova te njihovu osobnu stručnost.    

Kako bi se optimalno prenijeli primjeri dobre prakse koju je Županijski savjet 

mladih stekao u prva dva mandata, donose se sljedeće preporuke, a koje je potrebno 

dati na znanje članovima trećeg saziva Županijskog savjeta mladih, članovima 

Županijske skupštine te predstavnicima izvršne vlasti u Županiji.   

  



PREPORUKE:  

1. Ususret predlaganju godišnjeg plana rada Županijskog savjeta mladih, Županijska 

skupština potiče se na dostavu pitanja o kojima u narednoj godini želi čuti 

mišljenje mladih kako bi Savjet imao priliku kvalitetnije usmjeriti svoje kapacitete.  

 

2. Uzimajući u obzir zakonsku izmjenu u načinu izbora članova Županijskog savjeta 

mladih, preporučamo da se na sjednici Županijske skupštine na kojoj će se 

pristupiti glasovanju o članovima Savjeta svakom kandidatu pod jednakim 

uvjetima osigura prilika za osobno predstavljanje.       

 

3. Kandidati izabrani za članove Županijskog savjeta mladih trebaju se osim po 

angažiranosti u lokalnoj zajednici istaknuti i po stručnosti. Biti angažiran lakše je 

nego biti produktivan. Stručnost može biti potkrijepljena akademskim 

obrazovanjem, iskustvom ili priznanjem od strane relevantne javnosti.  

 

4. Nekim od izabranih kandidata sudjelovanje u Županijskom savjetu mladih biti će 

prvi susret sa  strukturiranim oblikom rasprave. Kako bi se ubrzala njihova 

prilagodba okolnostima strukturirane rasprave, a time povećala produktivnost 

Savjeta poželjno je i prije početka mandata uputiti ih u rad Savjeta, upoznati ih sa 

postojećim konceptom i povezati sa članovima postojećeg saziva Savjeta kako bi 

se u najvećoj mjeri osigurano prijenos iskustava i dobrih praksi.  

  

5. Članovi Županijskog savjeta mladih kao pojedinci upoznati su sa problematikama 

mladih na svom lokalnom području no Savjetu kako cjelini nedostaju informacije iz 

prve ruke. Potrebno je dislocirati sjednice Savjet u nekoliko navrata godišnje. 

Održavanjem sjednice Županijskog savjeta mladih u suradnji sa lokalnim 

Savjetima omogućila bi se neposredna komunikacije i unaprijedila identifikacija 

konkretnih problema. 

 
6. Komunikaciju i koordinaciju općinskih i gradskih  savjeta mladih sa  Županijskim 

savjetom mladih potrebno je unaprijediti. Preporuča se osmišljavanje i uvoĎenje 

modela kontinuiranih zajedničkih sastanaka kako bi se poštujući supsidijarnost 

ubrzao protok informacija. Preporuča se i održavanje prakse uzajamnog 

pozivanja predstavnika općinskih i gradskih savjeta mladih na sjednice 

Županijskog savjeta mladih i obratno.  

 
7. Preporuča se povećanje napora u poticanju osnivanja lokalnih savjeta mladih. 

Poželjno je da se izabrani članovi Županijskog savjeta mladih zaduže za 

odreĎene gradove i općine Krapinsko – zagorske županije u kojima ne postoje 

funkcionalni savjeti mladih, a u kojima će kontinuirano posjećivati predstavnike 

lokalnih vlasti i predstavnike civilnog društva do konačnog osnutka lokalnog 

savjeta mladih.  Cilj posjećivanja je pojašnjavanje i obrazlaganje prednosti koje 

lokalna zajednica ostvaruje osnivanjem savjeta mladih. 



8. Predlaže se nastavak njegovanja ostvarene regionalne suradnje sa 

županijskim savjetima mladih. Posebno uzimajući u obzir nedavni osnutak 

neformalne koordinacije županijskih savjeta mladih, Županijski savjet mladih 

Krapinsko - zagorske županije ima priliku prenijeti dobru praksu svog rada i 

koncept tematskih sjednica koji je prepoznat kao poželjan od strane 

drugih savjeta. Konačan cilj je povećanje efikasnosti i produktivnosti nacionalne 

strukture savjeta mladih. 

 

9. MeĎunarodna suradnja obećavajući je prostor za razmjenu dobih praksi 

jer Savjet ima priliku stupiti u kontakt sa predstavnicima korespodentnih tijela iz 

gospodarski razvijenijih dijelova Europe. To omogućava upoznavanje sa 

problematikom mladih koja se javlja tek kada društvo dostigne odreĎenu razinu 

gospodarskoj razvoja. Pravovremenim upoznavanjem sa spomenutom Savjet ima 

priliku proaktivno djelovati i prevenirati razvoj istih problema. Istovremeno 

meĎunarodna suradnja zbog troška koji nije zanemariv poziva na posebnu 

odgovornost prilikom sudjelovanja i naknadnih prijenosa stečenog znanja u 

domaće uvjete. Nakon svakog meĎunarodnog sastanka potrebno je sustavno 

pristupiti analizi rezultata, a preferira se i formiranje "ad hoc" radnih skupina 

zaduženih za „follow up“. 

 
10. Županijski savjet mladih treba podržavati i poticati posebne oblike 

okupljanja mladih. Primjer takvog oblika je Županijsko vijeća učenika. Nepoželjno 

je bilo kakvo uplitanje u opseg rada Županijskog vijeća učenika ali je istovremeno 

potrebo istom pružiti potporu i prostor u radu Županijskog savjeta mladih. Kako se 

takoĎer radi o tijelu o čijem osnutku brigu vodi nadležni Upravni odjel pri 

Županiji, Županijski savjet mladih treba se založiti za kontinuirano godišnje 

osnivanje Županijskog vijeća učenika i osiguravanje njegove funkcionalnosti. 

 

11. Kako bi se unaprijedilo informiranje zainteresirane javnosti, preporuča se 

uvoĎenje polugodišnjeg izvještavanja na konferencijama za medije. Istupanje na 

konferenciji za medije poželjno je u obliku zajedničke izjave Županijskog savjeta 

mladih i aktualnog Župana Krapinsko – zagorske županije. Ostvarivanje 

kontinuirane i pravovremene informiranosti javnosti predlažemo takoĎer putem 

redovnog zakupljivanja novinskog prostora u regionalno značajnim tiskovinama.  
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