
 

KLASA: 007-04/18-01/11 

URBROJ: 2140/01-15-18-2 

Krapina, 11. rujna 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

s 4. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 11. rujna 2018. godine s 

početkom u 17.00 sati.   

 

Sjednica je održana u prostorijama  Krapinsko – zagorske županije, Krapina, 

Magistratska ulica 1 (sala za sastanke).  

 

Prisutni članovi /ce i zamjenici/ce članova/ica Županijskog savjeta mladih:  

Deni Hršak, Danijela Lončar, Maja Martinjak, Nikolina Bertol, Mario Lipnjak, Jurica Vugrek, 

Hrvoje Novak, Lucija Buhin.  

 

Odsutni: Željka Kramarić, Kristina Rafaj, Lovro Srebačić. 

 

Ostali prisutni: Jasna Petek - zamjenica župana Krapinsko- zagorske županije, Damir 

Galoić - viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, Svjetlana 

Goričan - viša referentica za poslove skupštine, Anamarija Valjak - viša stručna suradnica u 

Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine.  

 

Zapisnik je vodila Anamarija Valjak. 

 

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 3. sjednice koja je održana dana 15. lipnja 2018. godine u Krapini,  

2. Donošenje Programa rada za 2019. godinu, 

3. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Dnevni red je potom razmatran kako slijedi. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Županijskog  savjeta mladih koja je održana dana 15. 

lipnja 2018. godine u Krapini  

 

Predsjednik Županijskog savjeta mladih iznosi da je Zapisnik s 3. 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 3. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 15. lipnja 2018. 

godine u Krapini, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Programa rada za 2019. godinu 

 

Hrvoje Novak ističe da je Prijedlog programa rada također poslan na mail, zahvaljuje 

članovima na trudu oko pripreme istoga, posebice Nikoli Bertol i Deniju Hršaku, te ističe, 

između ostaloga:  

 

➢ Program rada Savjeta mladih obuhvaća 5 programskih područja, a to su obrazovanje, 

profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja, 

zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade, aktivno sudjelovanje 

mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija mladih, zdravlje, sport i kultura 

i mladi u europskom i globalnom okruženju,  

➢ kako bi se poboljšao dosadašnji koncept tematskih sjednica, posebno su odvojene 

programske aktivnosti kako bi se još više rad Savjeta približio mladima, 

➢ izdvaja izdavanje časopisa za mlade „Mladi u centru - „MuC“ koji će početi izlaziti 

početkom slijedeće godine, kojim se na jednom mjestu želi objediniti  cjelokupna politika 

za mlade na području Krapinsko-zagorske županije, od Županije do jedinica lokalne 

samouprave, ali i onih aktivnosti koje se provode u osnovnim i srednjim školama, 

➢ najavio je održavanje Koordinacije savjeta mladih s područja Krapinsko-zagorske 

županije s kojom se misli osnažiti djelovanje lokalnih savjeta mladih, 

➢ organizirati će se predavanje s Povjerenicom za ravnopravnost spolova, 

➢ u svibnju 2019. godine obilježiti će se Europski tjedan mladih, 

➢ održati će se edukativne radionice zajedno s Vijećem učenika u srednjim školama 

Krapinsko-zagorske županije, 

➢ novina je da će se dodjeljivati nagrade u obliku priznanja za jedinice lokalne samouprave 

koje posebnu pažnju daju mladima „Grad/općina mladih“,  

➢ obilježiti će se neki međunarodni i drugi dani prigodnim aktivnostima, 

➢ istaknuo je sudjelovanje u projektu „Mladi odlučuju“ kojeg će nositelj biti udruga, a 

Krapinsko – zagorska županija partner, zbog čega će se povećati i financijska sredstva.  

 

Nikolina Bertol pita koja udruga će biti nositelj projekta, da li to može biti više udruga 

i tko će provoditi aktivnosti, ukoliko projekt prođe na natječaju, te pohvaljuje povećanje 

proračuna Županijskog savjeta mladih s 50.000,00 kuna na 75.000,00 kuna.   

 

Hrvoje Novak odgovara da je kontaktirao Udrugu Feniks, ali da se slaže s prijedlogom 

da se uključe i druge udruge. Glede osoba koje će provoditi aktivnosti odgovara da nisu još 

ništa definirali, te da će se nakon ove sjednice, po donošenju Programa rada za 2019. godinu, 

dogovoriti detalji.  

 

Jasna Petek, zamjenica župana pohvaljuje predloženi program zbog inovativnosti i 

kreativnosti.  

 



Nakon kraće rasprave Županijski savjet mladih je jednoglasno usvojio  

 

Program rada 

Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu, u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini 

njegov sastavni dio.  

 

Točka 3. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak poziva Danijelu Lončar da podnese izvješće 

s putovanja u Estoniju. 

 

Danijela Lončar iznosi da je zajedno s Hrvojem Novakom sudjelovala na seminaru 

„eXploring Youth eParticipation“ koji se održao u Tallinnu od 18.6.2018. do 20.6.2018. Na 

seminaru je  sudjelovalo 70 osoba iz 30 zemalja koji se bave mladima, od radnika s mladima 

(youth workers), predstavnika mladih (youth leaders) do programera. U trodnevnom programu 

sudjelovali su na ukupno 12 aktivnosti. Otvorenje seminara započelo je s upoznavanjem pojma 

eParticipacije i uvodom u „Otvorene digitalne budžete“. Nakon uvodnog predavanja održale su 

se „world cafe“ radionice na kojima se istraživalo i usvajalo znanja kako jasno zagovarati prava 

mladih i njihovoj potrebi participiranja i uključivanja u procese odlučivanja, koje su potrebe 

mladih, kako istražiti njihove potrebe i kako doprijeti do mladih. Drugog dana seminara održana 

su predavanja o uspješnim procesima/projektima eParticipacije, kako uspješno planirati 

projekt/e eParticipacije te su održane radionice o pravnim aspektima eParticipacije, 

aktivaciji/uključivanju sudionika u eParticipaciju i osiguravanja pravog utjecaja eParticipacije. 

Zatim je održano predavanje o alatima/programima koje možemo koristiti kada su u pitanju 

projekti online participacije te je nakon toga održan sajam programera koji su izradili specifične 

aplikacije koje mogu pomoći kod pokretanja procesa eParticipacije. Zadnjeg dana seminara 

održana su predavanja koja su sudionicima pokušala približiti kako baze podataka koje se 

sakupljaju u različitim istraživanjima mogu pomoći kod rada s mladima i kod zagovaranja, ali 

i istraživanja potreba mladih. Održan je i BarCamp na kojem su govornici pričali o GDPR-u, 

njegovom utjecaju kada je u pitanju korištenje online alata i na sam proces eParticipacije te je 

na kraju bilo predstavljanje jbjMOOC-a (Online tečaja za digitalno sudjelovanje mladih) koji 

će na svojim stranicama održavati online tečajeve. Nadalje, ističe da su uspostavili kontakte s 

Vijećem maldih Federacije BiH, programerom Martinom Maškom (Češka), Društvom lokalne 

uprave za djecu i mlade iz Mađarske.  

Obzirom da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, predsjednik savjeta mladih zaključio je 

sjednicu u 18,00 sati.  

 

 

ZAPISNIČARKA                                                            PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG                    

                                                                                                         SAVJETA MLADIH 

Anamarija Valjak           Hrvoje Novak 

 
 


