
 

 

KLASA: 007-04/18-01/16 

URBROJ: 2140/01-15-18-2 

 

Z A P I S N I K 

s 5. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 06. prosinca 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:  

Lovro Srebačić, Tomislav Vešligaj, Nikolina Bertol, Kristina Rafaj, Jurica Vugrek, Hrvoje 

Novak, Lucija Buhin.  

 

Odsutni: Mario Lipnjak, Željka Kramarić, Deni Hršak, Danijela Lončar. 

 

Ostali prisutni:  Damir Galoić - viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove 

Županijske skupštine, 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 4. sjednice Županijskog savjeta mladih  održane  11. rujna   2018. 

godine, 

2. Rasprava o Prijedlogu proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, 

3. Osnivanje Savjeta za provedbu Regionalnog programa za mlade, Savjeta za 

strukturirani dijalog i Savjeta za dodjelu priznanja gradovima/općinama mladih, 

4. Izdavanje časopisa „Mladi u Centru – MuC“, 

5. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu, 

6. Pitanja i prijedlozi. 

  

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Dnevni red je potom razmatran kako slijedi. 

 

 

 



Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Županijskog savjeta mladih  održane  11. rujna   2018. 

godine 

Predsjednik Županijskog savjeta mladih iznosi da je Zapisnik s 4. 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 4. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 11. rujna 2018. 

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

 

Točka 2. 

Rasprava o Prijedlogu proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu 

 Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak iznosi da je pročelniku Upravnog odjela za 

financije i proračun postavio pitanja vezano za Proračun odnosno konkretno koliko iznosi 

ukupni proračun Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, na što je odgovoreno da se 

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2019. g. predlaže  u iznosu 264.171.810,00 kn što je 

za 66.406.378,00 kn ili 33,6% više u odnosu na 2018. g. (posljednji, II. rebalans) kada iznosi 

197.765.432,00 kn. Razlog povećanja prvenstveno je provedba ključnih kapitalnih projekta, 

sukladno Strategiji razvoja Županije. Radi se o projektima koji su, osim energetske obnove tri 

dodatne škole (Đurmanec, Gornja Stubica i Kumrovec), započeti 2018. g., ali nešto kasnije u 

odnosu na plan zbog kompleksnih postupaka javne nabave pa se njihova provedba većim 

dijelom prenosi u 2019. g.. To su slijedeći projekti: nastavak izgradnje Poslovno-tehnološkog 

inkubatora u Krapini; dovršenje radova na povećanju energetske učinkovitosti u 3 osnovne 

škole (Hum na Sutli, Pregrada i Zabok); povećanje energetske učinkovitosti u 3 Osnovne škole 

(Đurmanec, Gornja Stubica i Kumrovec); dovršetak dvorane pri OŠ Đurmanec; nastavak 

izgradnje dvorane u Hraščini; dovršetak projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj 

zaštitu u Domu zdravlja KZŽ“ (radi se o uređenju i opremanju 9 ambulanti). 

Ukoliko se gore navedenom iznosu pribroji i 50 proračunskih korisnika, tada ukupni proračun 

iznosi 727.294.634,00 kn što je za 62.592.568,72 kn ili 9,4% više u odnosu na 2018. g. 

(posljednji, II. rebalans) kada iznosi 664.702.065,28 kn. Tu su uključeni financijski planovi 

svih korisnika i uglavnom se radi o njihovim, namjenskim sredstvima. Dakle, sam proračun 

Županije odnosno sredstva s kojim Županija raspolaže iznosi, kako je već navedeno, 264,2 mln. 

kn.   

 Na postavljeno pitanje koliko Krapinsko-zagorska županija u odnosu na 2018. godinu 

izdvaja za sljedeće stavke za mlade u 2019. godini (stipendije učenicima i studentima,  

sufinanciranje javnog prijevoza učenicima s područja KZZ) odgovoreno je da se za stipendije 

učenicima i studentima u 2018. i u 2019. g. izdvaja po 1.356.000,00 kn godišnje, za 

sufinanciranje prijevoza učenika s područja Županije u 2018. g. izdvaja 28.121.759,00 kn, a u 

2019. g. 35.780.377,00 kn (iznos je veći zbog viših cijena prijevoznika), dok su potpore 

visokoškolskom obrazovanju u 2018. g. iznosile 485.000,00 kn, a u Plan za 2019. g. predlažu 

se u  iznosu 360.000,00 kn. U 2018. g. za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina planirano je 

400.000,00 kn, za Dislocirani Sveučilišni studij sestrinstva u Pregradi 50.000,00 kn te za Pučko 

otvoreno učilište u Zaboku 35.000,00 kn. Uz to je za na teret proračunske zalihe VHZK-u 

isplaćeno 81.665,15 kn za podmirenje kreditnih obveza. U 2019. g. za Veleučilište Hrvatsko 



zagorje Krapina planirano je 300.000,00 kn, a 60.000,00 kn za ostale visokoškolske programe 

(po 30.000,00 kn Pučko otvoreno učilište u Zaboku i Dislocirani Sveučilišni studij sestrinstva 

u Pregradi). 

 Na pitanje da li Županija financira projekt cjeloživotnog učenja odgovoreno je da 

Županija ne financira projekte cjeloživotnog obrazovanja. Također postavljeno je pitanje koliko 

je  Krapinsko-zagorska županija u 2018. izdvajala za organizacije civilnog društva, braniteljske 

udruge, te financiranje Centra za mlade putem trogodišnje programske potpore – Regionalni 

program za mlade 3.0.? 

 Natječajem za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije 

zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja 

civilnog društva tijekom 2018. g. osigurano je 604.000,00 kn, a za 2019. g. planirano je 

600.000,00 kn. Javnim pozivom udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih 

očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje 

te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije 

osigurano je u 2018. g. 250.000,00 kn. Isti iznos planiran je i za 2019. godinu. Javnim pozivom 

za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske 

županije u razdoblju 2016.-2018. g. isplaćeno je 225.000,00 kn (75.000,00 kn svake godine). 

Za 2019. g. planiran je također iznos od 75.000,00 kn. Javnim pozivom za prijavu trogodišnjih 

programa udruga koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja u obitelji na području 

Krapinsko-zagorske županije u razdoblju 2016.-2018. g. isplaćeno je 225.000,00 kn (75.000,00 

kn svake godine). Za 2019. g. planiran je također iznos od 75.000,00 kn. Osnovne stavke koje 

se odnose na mlade iznose 14 % Proračuna. 

 Predsjednik Savjeta mladih otvara raspravu o Prijedlogu Proračuna s napomenom da je 

Prijedlog Proračuna poslan članovima Županijske skupštine u materijalima za sjednicu 

Županijske skupštine koja će se održati 12. prosinca 2018. godine.  

Nikolina Bartol smatra da 75.000,00 kuna godišnje za Centar za mlade nije dovoljno, 

te da taj iznos ne pokriva niti pola radnog vremena jednog zaposlenika kroz godinu, a kamoli 

aktivnosti koje se rade tijekom godine. Također smatra da je planiran iznos za podršku ženama 

žrtvama nasilja također premali. Upitala je koliko se izdvaja za provedbu Regionalnog 

programa djelovanja za mlade? 

Hrvoje Novak iznosi da za to nema konkretne podatke te da su  poslani upiti Upravnim 

odjelima vezano za Regionalni program djelovanja za mlade i njegovu provedbu, te će se tek 

tada vidjeti koje su se stavke odradile i koliko je sredstava utrošeno. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave donijet je slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije podržava napore Županije za povećanjem 

sredstava koja se izdvajaju, posebice za sufinanciranje prijevoza učenika i učenica s obzirom 

na povećanje cijena prijevoznika, ali poseban naglasak stavlja na potrebu povećanje sredstava 

posebice za trogodišnje programe Centra za mlade i podršku ženama žrtava nasilja u obitelji na 

području Krapinsko-zagorske županije. 

 

                                                        

 



Točka 3. 

Osnivanje Savjeta za provedbu Regionalnog programa za mlade, Savjeta za strukturirani 

dijalog i Savjeta za dodjelu priznanja gradovima/općinama mladih 

Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak predlaže da se imenovanje Savjeta za 

provedbu Regionalnog programa za mlade kako je predloženo u dnevnom redu preimenuje u 

imenovanje Radne skupine za praćenje i provedbu Regionalnog programa djelovanja za mlade 

3.0 (2017.-2020.) Radna skupina za provedbu i praćenje Regionalnog programa činili bi svi 

relevantni dionici regionalnog programa, odnosno nositelji aktivnosti u Programu, a to su prije 

svega Upravni odjeli Županije, te predstavnici udruga. 

Kako je u svom Programu rada za 2019. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije 

odredio nekoliko projekata za uključivanje mladih u aktivno građanstvo i participaciju na 

lokalnoj i regionalnoj razini predlaže osnivanje Savjeta za strukturirani dijalog koji će 

uključivati predstavnike podmladaka političkih stranka, organizacija civilnog društva, udruga 

mladih i za mlade te ostale zainteresirane dionike. 

Nikolina Bartol pita do kada su prijave za Projekt, te tko će pripremiti dokumentaciju 

za prijavu Projekta, te tko su partneri Projekta. 

Hrvoje Novak odgovara da je tražio pomoć od Zagorske razvojne agencije, da su 

prijave do 15. veljače 2019. godine te da bi partneri projekta trebale biti barem tri srednje škole, 

možda neka udruga,  no da bi trebalo detaljno proučiti. 

Savjet za dodjelu priznanja gradovima/općinama mladih činili bi predstavnici udruga 

mladih i za mlade, članove  Savjeta mladih i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, 

socijalnu skupinu, udruge i mlade. 

Predsjednik Savjeta mladih daje na glasovanje Prijedlog za osnivanjem Radne skupine 

za provedbu Regionalnog programa za mlade, Savjeta za strukturirani dijalog i Savjeta za 

dodjelu priznanja gradovima/općinama mladih. 

Članovi Savjeta mladih jednoglasno su prihvatili osnivanje  

➢ Radne skupine za praćenje i provedbu Regionalnog programa djelovanja za mlade 3.0 

(2017.-2020.),  

➢ Savjeta za strukturirani dijalog i  

➢ Savjeta za dodjelu priznanja gradovima/općinama mladih. 

 

Točka 4. 

Izdavanje časopisa „Mladi u Centru – MuC“ 

  Predsjednik savjeta mladih Hrvoje Novak iznosi da bi časopis trebao biti tiskan u 

siječnju nakon školskih praznika te bi se trebao distribuirati prema Srednjim školama. Predlaže 

da se časopis podijeli članicama /članovima Županijske skupštine na sjednici na kojoj će kao 

točka dnevnog reda biti prezentacija Izvješća o radu za 2018. godinu. 

  Moli članove/članice Savjeta mladih da razmisle što bi se moglo uvrstiti u časopis, osim 

redovnih aktivnosti koje su odrađene ove godine vezano za Savjet, informativnih aktivnosti o 



udrugama mladih i za mlade, aktivnosti po srednjim školama. Zamisao je da časopis ima oko 

15 stranica standardne veličine, možda da se izda oko 2500-3000 primjeraka. 

  Lucija Buhin pita koliko se kome misli prostora odnosno stranica dati u časopisu . 

  Hrvoje Novak odgovara da se najprije treba objediniti sav pristigli materijal te tada 

vidjeti da li ima prostora za obraditi još neku temu iz djelokruga Savjeta.  

  Članovi Savjeta mladih dogovorili su se da će se poslati dopis svima koji bi imali teme 

za časopis s rokom za dostavu materijala od 15 dana. O količini sadržaja ovisio bi format 

časopisa, te bi naslovnu stranicu izradio Igor Vranješ, dok bi časopis pomogla urediti Petra 

Vdović, koja uređuje časopis Grad Pregrade. 

  Budući da nije bilo daljnjih prijedloga  niti primjedbi vezano za tiskanje časopisa 

predsjednik Savjeta mladih zaključio je ovu točku. 

 

Točka 5. 

Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu 

  Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak moli da se članovi/članice uključe u izradu 

samog Izvješća, od konstituiranja Savjeta (ožujak) do prosinca kojeg je Savjet mladih dužan 

izraditi i prezentirati na sjednici Županijske skupštine početkom 2019. godine. 

  Osvrnuo se na najvažnije aktivnosti u kojima su sudjelovali članovi Savjeta mladih 

tijekom proteklog razdoblja, s naglaskom  na radionicu kojoj je prisustvovao u Cataniji, te kao 

poseban uspjeh održavanje edukacije Vijeća učenika sutra u Zaboku. 

 

Točka 6. 

Pitanja i prijedlozi 

Nikolina Bertol iznosi da se slijedeće godine kreće s novim natječajem za Regionalni 

program, odnosno ističe da su sredstva za lokalne odnosno regionalne programe povećala u 

odnosu na dosadašnje projekte na tu temu, te da se može očekivati povećanje sredstava. Nadalje 

poziva članove/članice Savjeta mladih na nekoliko aktivnosti u Mreži udruga Zagor koje će se 

odvijati tijekom prosinca. 

 

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

Novak zaključio je sjednicu u 18,00 sati.  

 

ZAPISNIČARKA                                                            PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG                    

                                                                                                         SAVJETA MLADIH 

Svjetlana Goričan           Hrvoje Novak 

 

 

 


