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ZAPISNIK
s 6. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 04. veljače 2019. godine s
početkom u 17.00 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, Sandra Plečko (zamjenica članice), 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: Vlasta Hubicki - predsjednica Županijske skupštine, Jasna Petek
zamjenica župana za društvene djelatnosti, Ljiljana Malogorski - pročelnica Upravnog odjela
za poslove Županijske skupštine, 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 5. sjednice Županijskog savjeta mladih održane 06. prosinca
2018. godine,
2. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu,
3. Prijava projekta u sklopu Erasmus+ programa - strukturirani dijalog
"ZEuZ - Za mlade u Zagorju - djelujem i mijenjam",
4. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Dnevni red je potom razmatran kako slijedi.
Točka 1.
Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Županijskog savjeta mladih održane 06. prosinca
2018. godine
Predsjednik Županijskog savjeta mladih iznosi da je Zapisnik s 5. 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 5. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 06. prosinca 2018.
godine u Krapini, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu
Predsjednik Savjeta Hrvoje Novak obrazlaže Izvješče o radu Savjeta mladih Krapinskozagorske županije za 2018. godinu te iznosi da su članovi savjeta dobili Izvješće na mail, te u
bitnome istaknuo je slijedeće:
➢ Savjet je tijekom 2018. godine održao 5 sjednica, bio je prisutan na sjednicama
Županijske skupštine, određenim sjednicama radnih tijela i radnim sastancima odnosno ostalim
aktivnostima koje su održane u Županiji, Hrvatskoj i inozemstvu,
➢ od aktivnosti koje je Savjet provodio tijekom 2018. godine istaknuo je: edukaciju
članica i članova Savjeta u organizaciji Udruge gradova RH u suradnji s Ministarstvom za
demografiju, mlade i socijalnu politiku, diskusiju povodom Međunarodnog dana borbe protiv
homofobije, bifobije i transfobije, a što je odrađeno s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova,
nadalje s Mrežom mladih Hrvatske provedena je edukacija Vijeća učenika na kojoj je
sudjelovalo 30 učenika i učenica, predstavnika devet srednjih škola iz Krapinsko-zagorske
županije, sudjelovanje u projektu „Mladi u centru“, nositelj projekta je Grad Pregrada zajedno
sa Savjetom mladih Grada Pregrade i Mrežom udruga Zagor, izrađen je godišnji izvještaj za
Ministarstvo vezano za lokalne savjete mladih,
➢ edukacija članova i članica Vijeća učenika istaknuta je kao najvažnija u protekloj
godini, budući da su se mladi educirali o funkcioniranju, ovlastima i mogućnostima Vijeća
učenika, približeno im je djelovanje Županijskog savjeta mladih, a uz to radionica se pokazala
kao odličan način komunikacije s mladima i prilika za razgovor o njihovim potrebama,
➢ od međunarodnih aktivnosti ističe posjet članica/članova Mladinskog sveta Slovenije,
izmijenjena su iskustva o radu Savjeta te sudjelovanje na edukativnim treninzima u Tallinnu i
Catanii, koji su financirani od strane Agencije za mobilnost i programe EU,
➢ u Tallinnu je raspravljano o mogućnostima participacije mladih on line – prezentirani
su načini koji su provedeni u europskim zemljama i neke ideje koje su uklopljene u prijavljeni
projekt, a u Catanii je raspravljano o vještinama potrebnim za službenike u jedinicama lokalne
i regionalne samouprave koji rade sa mladima,
➢ ističe da su vidljivi određeni pomaci u osnivanju lokalnih Savjeta mladih, te se očekuje
osnivanje novih Savjeta mladih,
➢ postignuti su i određeni dogovori o suradnji s Antikorupcijskim povjerenstvom,
➢ kako bi se bolje pratila provedba Regionalnog programa za mlade 3.0., Savjet mladih
KZŽ oformio je Radnu skupinu za praćenje i provedbu programa za mlade, čiji članovi i članice
su pročelnici i pročelnice relevantnih Upravnih odjela KZZ kao i predstavnici javnih ustanova,
➢ Projekt „Za mlade u Zagorju - djelujem i mijenjam“ kojeg je KŽZ prijavila i koji
očekuje da će proći na natječaju, provoditi će se na području Gradova Oroslavja i Pregrade i
Općine Konjščina.
Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak otvorio je raspravu.
Jurica Vugrek istaknuo je kako je Izvješće dobro, te da je svakako u istočnom dijelu
Županije potrebno pokrenuti osnivanje lokalnih Savjeta mladih, te će se u tom dijelu dodatno
angažirati.

Hrvoje Novak iznosi informaciju da su Grad Oroslavje i Općina Kumrovec u postupku
osnivanja Savjeta mladih.
Budući nije bilo daljnje rasprave Županijski savjet mladih je jednoglasno donio
Izvješće o radu
Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Točka 3.
Prijava projekta u sklopu Erasmus+ programa - strukturirani dijalog "ZEuZ - Za
mlade u Zagorju - djelujem i mijenjam"
Predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak uvodno je upoznao članove Savjeta mladih
da je Projekt u sklopu Erasmus+ programa - strukturirani dijalog „ZEuZ – Za mlade u Zagorju
- djelujem i mijenjam“ prijavljen. Glavni ciljevi Projekta su promicanje aktivnog sudjelovanja
mladih u demokratskim procesima, osnaživanje demokratskih procesa za aktivno sudjelovanje
u procesima odlučivanja, te informiranje mladih s konceptom strukturiranog dijaloga.
Šezdesetak mladih iz srednjih škola u Oroslavju, Pregradi i Konjščini trebalo bi se kroz
projektne aktivnosti upoznati s mogućnostima sudjelovanja u demokratskom životu te razviti i
ojačati kapacitete za uspostavu kvalitetnog strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka.
Predviđeno trajanje projekta je 22 mjeseca, od čega će se pripremne aktivnosti provoditi prva
tri mjeseca trajanja projekta. Početak projekta planiran je za lipanj 2019. godine, no s prvim
radionicama će se krenuti tek od rujna budući da je provedba projekta vezana za trajanje školske
godine. Provedba projekta dugoročno bi doprinijela poboljšanju uloge mladih s područja
Krapinsko-zagorske županije kao važnog dionika u kreiranju javnih politika kroz strukturirani
dijalog kojim mogu jasno izraziti svoja mišljenja, potrebe i prijedloge kako bi se politike za
mlade trebale provoditi na svim razinama. Istaknuo je da smo prva Županija u Hrvatskoj nositelj
projekta, te da će se rezultati natječaja znati do travnja. Nada se da će Projekt biti pozitivno
ocjenjen, te da se iz tog razloga u Proračunu KZŽ povećana sredstva na stavci savjet mladih.
Partner projekta je Mreža udruga Zagor. Ukupna vrijednost projekta je 34.000,00 EUR-a.
Zamjenica župana Jasna Petek pohvaljuje ideju prijave na Projekt. Građanski odgoj u
školama nije dovoljan, te je dobro da se mladi informiraju o mogućnostima svog sudjelovanja
u zajednici. Projekt će doprinijeti većoj educiranosti mladih što je svakako pohvalno.
Točka 4.
Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Skupštine Vlasta Hubicki iznosi da je Županijska skupština mijenjala
prijenosna računala - tablete, te je sada pripremljeno 11 tableta koji će se donirati Savjetu
mladih, te će se dalje pripremiti i ostali tableti koje će Savjet mladih moći koristiti.
Hrvoje Novak zahvaljuje predsjednici Županijske skupštine i iznosi da se u jedom
razgovoru pojavila inicijativa da se tableti daju na korištenje savjetu mladih, te je sada to
ostvareno, a da će se koristiti za slanje poziva za sjednicu, radnog materijala, te komunikaciju

Također zahvaljuje se Županiji na podršci koju Savjet mladih ima, jer sve aktivnosti koje su
provedene ne bi bile moguće bez te suradnje i podrške.
Nikolina Bartol iznosi da Mreža udruga Zagor prijavljuje također jedan Projekt, partner
Projektu je KZZ, te će se Savjet mladih također uključiti.
Hrvoje Novak upoznao je članove/članice Savjeta mladih da je održan sastanak s
predsjednikom Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije, te da je
dogovorena suradnja, a cilj je educirati lokalnu zajednicu o toj temi putem predavanja,
edukativnih radionica.
Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki iznosi da je sugerirala da se Savjet
mladih uključi u tu temu i bude sugovornik Povjerenstvu, te predlaže da se
uskladi vrijeme održavanja radionica, jer je to interesantna tema.
Hrvoje Novak iznosi da je plan da se na sljedećoj sjednici Savjeta predsjednik
Povjerenstva ili netko od članova da informaciju na koji način je zamišljena suradnja.
Također predlaže da se radi provedbe prijavljenog Projekta iz točke 3. osnuje Savjet za
strukturirani dijalog s ciljem osnaživanja mladih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja
odluka.
Jednoglasno je usvojen prijedlog da se u Savjet za strukturirani dijalog imenuju Martina
Repovečki, Agata Cvitić, Marko Vešligaj, Vlasta Hubicki i Marija Jagečić.
Obzirom da nije bilo drugih pitanja i prijedloga, predsjednik savjeta mladih Hrvoje
Novak zaključio je sjednicu u 18,00 sati.
ZAPISNIČARKA
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