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Z A P I S N I K 

sa 13. sjednice Ţupanijskog savjeta mladih odrţane dana 05. rujna 2014. godine s 

početkom u 9,00 sati.  

Sjednica je odrţana u prostorijama Krapinsko-zagorske ţupanije (sali za sastanke u 

potkrovlju zgrade) u Krapini, Magistratska ulica 1.  

Predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić otvorio je sjednicu, 

pozdravio prisutne članice i članove Ţupanijskog savjeta mladih te ostale prisutne, i budući 

da istoj prisustvuje dovoljan broj članica i članova (od ukupno 11 imenovanih sjednici 

prisustvuje 9 članica/ova) konstatirao da se  sjednica moţe odrţati i da Ţupanijski savjet 

mladih moţe pravovaljano odlučivati. 

Prisutni članovi/ce Ţupanijskog savjeta mladih: Vedran Bukvić, Stjepan Sirovec,  

Romeo Vincelj, Mateja Štokan, Ivan Gregurović, Karlo Plukavec, Elizabeta Škvorčec, 

Mihael Vučković i Tina Lacković.  

Sjednici nisu bili prisutni: Alen Svečnjak, Perica Krušelj.  

Ostali prisutni: Ţeljko Kolar - ţupan, Ljiljana Malogorski – pročelnica Upravnog 

odjela za poslove Ţupanijske skupštine,  Kristina Rafaj - predstavnica Savjeta mladih 

Općine Gornja Stubica, Jelena Drndić - predsjednica Savjeta mladih Grada Krapine, Natalija 

Leskovar - predsjednica Savjeta mladih Grada Pregrade, Ana Florjan - predsjednica Savjeta 

mladih Općine Radoboj. 

Zapisnik je vodila Svjetlana Goričan.  

Vedran Bukvić pita članove Ţupanijskog savjeta mladih da li netko ima prijedlog za 

izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Budući da nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu 

dnevnog reda Vedran Bukvić je Prijedlog dnevnog reda dao na glasovanje.  

Ţupanijski savjet mladih jednoglasno je utvrdio slijedeći  

 

DNEVNI RED 

1. Analiza rada Ţupanijskog savjeta mladih, 

2. Izvješće sa lepoglavskog sastanka predstavnika Ţupanijskih savjeta mladih, 

3. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Ţupanijskog savjeta mladih odrţane dana 18. 

srpnja 2014. godine, 

4. Pitanja i prijedlozi. 

TOČKA 1. 

Analiza rada Ţupanijskog savjeta mladih 

Predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić uvodno iznosi da je 

zamišljeno da se pod ovom točkom dnevnog reda analizira dosadašnji rad Savjeta, utvrde 

odreĎene prednosti i slabosti postojećeg koncepta, te definiraju očekivanja od sljedećeg 

saziva Savjeta i njegovih članova. Savjeti mladih različito djeluju i nema ustaljene prakse 

koja bi bila jednoobrazna za sve Savjete, te daje riječ predstavnicima lokalnih savjeta da 

ukratko obrazloţe s čine su se susretali u radu, te što bi istaknuli kao pozitivno/negativno.                                                                  

Kristina Rafaj, članica Savjeta mladih Općine Gornja Stubica, iznosi da je Općinski 

savjet Općine Gornja Stubica ustrojen prije nekoliko mjeseci, te još uči od drugih Savjeta,  

kako djelovati. 
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Natalija Leskovar, predsjednica Savjeta mladih Grada Pregrade, iznosi da Savjet 

mladih djeluje više od godinu dana. Iznosi da su se bavili organiziranjem izloţbi, sudjelovali 

u kreiranju i donošenju odluka vezanih za stipendije, organizirali edukativnu sjednicu 

vezano uz alkoholizam mladih. 

Jelena Drndić, predsjednica Savjeta mladih Grada Krapine iznosi da se Savjet 

mladih na početku mandata susretao s različitim problemima, što je na kraju mandata 

popravljeno. Ističe da postoji potpora i razumijevanje od osoba zaposlenih u gradskoj 

upravi. Od Savjeta mladih se u početku mandata očekivalo da radi sve ono što bi udruge 

trebale raditi. Ove godine  potaknuli  su udruge da se uključe u ljetne aktivnosti u gradu, 

tako da su organizirali radionice.  Pokrenuto je pitanje osnivanja Centra za mlade, što je jako 

bitno za mlaĎu populaciju. Pitanje je dobro prihvaćeno i krenulo se u realizaciju toga u 

smislu Projekta te se počelo s izradom projektne dokumentacije. Ideja je pozitivno primljena 

od strane gradskog vijeća i gradonačelnika. 

Ana Florjan, predsjednica Savjeta mladih Općine Radoboj iznosi da je članica II 

saziva Savjeta mladih Općine Radoboj. Iznosi da se Savjet mladih uključio u razne akcije, te 

ističe školu vatrogastva za najmlaĎe osnovnoškolce, pješačenje na Strahinjčicu s 

osnovnoškolcima, organiziranje foto-natječaja: „Radoboj u mojim očima“, te u suradnji s 

općinom organizirano je ljetno kino na otvorenom, te potaknuto osnivanje Planinarskog 

društva.  Savjet je koncipiran na način da svako iznosi svoju ideju, te je zaduţen da ju 

realizira. 

Predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić iznosi da je savjet mladih u 

suštini savjetodavno tijelo. Ističe da se nakon izlaganja članova lokalnih savjeta mladih 

moţe doći do zaključka da je praksa rada lokalnih savjeta različita, te da je samo nekolicina 

savjeta  svojim djelovanjem bliska zakonskoj definiciji djelokruga savjeta.  Navodi da je 

Ţupanijski savjet mladih u prvom svom sazivu naišao na problem, naime, funkcionirao je na 

način da se posvetio obavljanju aktivnosti koje nisu bile savjetodavne. Ističe da je potrebno 

postaviti jasnu granicu izmeĎu savjetodavnog djelovanja i početka rada udruga civilnog 

sektora. Smatra da bi savjet morao potaknuti lokalnu samoupravu za donošenje Programa za 

mlade, koji bi bio svojevrsna smjernica za rad svih udruga koje planiraju aplicirati za 

sredstva Ţupanije. Navodi da se ove godine promijenio Zakon o savjetima mladih, te da je 

istim jasnije regulirana savjetodavna funkcija savjeta. Ističe kako je bitno istaknuti da su 

savjeti prisutni na sjednici zapravo svijetli primjer, jer od 32 jedinice lokalne samouprave, 

samo 6 ili 7 ima osnovani svoj savjet mladih. Slijedom navedenoga, ističe da je potrebno 

poticati osnivanje savjeta mladih na lokalnoj razini. Nadalje, ističe da je problem prvog 

saziva Ţupanijskog savjeta mladih bio nedefiniranost rada, te da je postojao Program rada s 

puno točaka koje su bile nepovezane. Navodi da je drugi saziv Ţupanijskog savjeta mladih 

upravo iz tog razloga promijenio koncept rada, te radi na principu tematskih sjednica koje su 

zamišljene na način da se mlade prometne iz onog dijela društva koji  uvijek gleda na to da 

se mladi samo bune, upozoravaju na problem, a ne nude rješenja. Na tematske sjednice 

pozivaju se relevantni govornici iz nekog područja, te se na taj način spaja iskustvo koji 

stručnjaci imaju iz svojeg područja. Ističe da se u prvoj godini rada Savjet usmjerio na 

mladu osobu kao pojedinaca, te je obraĎivao teme kao što su obrazovanje, bavljenje 

slobodnim vremenom, specifične potrebe mladih s invaliditetom, te definirao područja u 

kojima bi se mogao unaprijediti poloţaj istih u društvu. Nadalje, navodi da je Savjet odrţao 

sjednice vezane uz udruge i civilno društvo, te da se planira sjednica na temu nezaposlenost 

mladih osoba. TakoĎer, ističe da veliki dio neosnovanih Savjeta mladih nije problem samo 

lokalne zajednice koja nije osnovala savjet, nego nije bilo niti dovoljno poticaja od mladih 

osoba.  
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Tina Lacković ističe sastanke YRN, te je imala priliku sudjelovati na jednom od 

njih, koji su pozitivan primjer razmjene dobrih iskustava s mladima iz svih dijelova Europe. 

Osim toga to je pozitivno iskustvo i za mladu osobu koja ima priliku upoznati ljude iz 

inozemstva i vidjeti na koji način se mladi druţe, organiziraju i djeluju u inozemstvu. 

Smatra da je dosadašnji rad Savjeta mladih odnosno koncept rada kroz tematske sjednice 

jako dobar, te da se kroz neke teme koje su dosta aktualne uspjelo usmjeriti ţupanijska tijela, 

a i mlade koji su sudjelovali na tim sjednicama na koji način djelovati. 

Mateja Štokan se osvrnula na tematske sjednice koje su se odrţavale, gdje se svaki 

član Savjeta specijalizirao za neko odreĎeno područje, vodio sjednicu,  istaknuo bitna  

pitanja i  probleme tog područja, predloţio relevantne govornike koji su pomogli  ostalim 

članovima da prošire znanje i donesu adekvatni zaključak. 

Vedran Bukvić pojašnjava da je svaka sjednica Ţupanijskog savjeta mladih  

moderirana od strane drugog člana Savjeta mladih kako ne bi ispalo da samo predsjednik ili 

zamjenik  predsjednika Savjeta mladih vode sjednicu, a da su ostali statisti.  

Stjepan Sirovec pohvaljuje dosadašnji rad Savjeta mladih jer upravo su tematske 

sjednice omogućile da  se uz pomoć  relevantnih govornika  odgovori na upite, a pohvaljuje 

i ţupanijska tijela koju su pomogla u angaţiranju tih relevantnih govornika.  Smatra da bi se 

s takvom praksom trebalo nastaviti i dalje. 

Mihael Vučković iznosi da su tematske sjednice bile kvalitetne i dobre, odraĎeno ih 

je 9, te su ostale još samo 2 neobraĎene teme. Napominje da je kod biranja tema predloţeno   

više tema  nego što se moglo uvrstiti u Program rada. Očekuje da će i slijedeći saziv raditi 

slično odnosno da će kvalitetno odabirati aktualne teme za tematske sjednice. Od budućeg 

saziva očekuje aktivnosti u okviru Regionalne mreţe mladih čime će rad Savjeta ostati na 

meĎunarodnoj razini. Smatra da se više paţnje treba posvetiti poticanju osnivanja novih 

savjeta mladih u jedinicama lokalne samouprave, jer od 32 moguća Savjeta mladih 

osnovano ih je svega 6 ili 7. Činjenica je da to stvara trošak svakoj jedinici lokalne 

samouprave, ali Savjet mladih bi efikasnim radom mogao opravdati svaki trošak svojeg 

postojanja. 

 Elizabeta Škvorčec iznosi da je u Savjetu mladih od samog početka. Velike razlike 

su izmeĎu rada Savjeta mladih iz I. saziva od ovoga sada kada se bazira na točno odreĎene 

teme.  Kada govorimo o lokalnom programu djelovanja za mlade pohvaljuje gradove 

Pregradu i Oroslavje koji su prošli na natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih i 

dobili  oko 50.000 kuna za izradu Lokalnih programa djelovanja za mlade. U KZŢ postoji 

Ţupanijski program djelovanja za mlade, kojeg je izradila Mreţa udruga  u suradnji s 1. 

sazivom Ţupanijskog savjeta mladih. Sve udruge veţu se na taj Program, dobivaju odreĎene 

bodove kod prijava i apliciranja sredstava  na neke natječaje. Ţalosno je da postoji jako malo 

Savjeta mladih na području Krapinsko-zagorske ţupanije,te je to stvar slike naših mladih 

koji su tromi i nisu zainteresirani za uključivanje, a jedinice lokalne samouprave ne mogu 

nikoga prisiliti za osnivanje Savjeta mladih. Prostora i kapaciteta ima u svim jedinicama 

lokalne samouprave, ali je stvar u mladima da se uključe i doĎu sa  inicijativom u gradove i 

općine. Savjet mladih je slao i u prvom i drugom sazivu pozive, kontaktiralo se s mladima, 

no to nije dalo odreĎene rezultate. Pohvaljuje suradnju i kontakte sa Savjetima mladih iz 

Hrvatske, te sudjelovanje na mnogobrojnim konferencijama u Hrvatskoj, a i meĎunarodnim, 

te se nada da će slijedeći Savjet mladih raditi uspješno po sadašnjem principu koji je 

savjetodavni. Teme koju slijede i još će se obraĎivati su socijalno poduzetništvo i 

nezaposlenost odnosno što s mladima nakon završene škole. 
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  Romeo Vincelj iznosi da je zadovoljan radom Savjeta mladih, a naravno da se 

uvijek moţe i bolje te je to na budućim članovima Savjeta mladih. Bilo je dosta 

konstruktivnih rasprava, relevantnih govornika, a na slijedećem sazivu je da to usavrše i 

poprave. Mi ćemo im svojim dosadašnjim iskustvom pomoći u nekim pitanjima i 

problemima koji će ih zateći u samom početku. 

Ivan Gregurović, iznosi da nije od samog početka član Savjeta mladih, no i u 

kratkom vremenu vidio je da se radi dobro. Naravno da moţe i bolje. Konkretno predlaţe  

da se više radi na samoj otvorenosti prema javnosti, informiranju udruga i javnosti te kako 

se pojedinac moţe uključiti u rad udruga i volonterizam. Nije mu se sviĎalo što je velika 

odgovornost na predsjedniku, te daje prijedlog da se članovi više uključuju u rad Savjeta. 

Dobra ideja mu se čini umreţavanje Savjeta mladih Hrvatske, što je predloţeno i na 

Konferenciji u Lepoglavi, napravio bi se registar svih savjeta mladih i predsjednika Savjeta. 

Smatra da bi se na taj način  mogla lakše dijeliti iskustva meĎu Savjetima mladih, te bi se 

vidjeli primjeri dobre prakse u Hrvatskoj.  Na konferenciji Savjeta mladih u Lepoglavi bilo 

je dosta formalnih i neformalnih razgovora.  Neformalno pričajući kako Savjet mladih KZŢ 

odraĎuje tematske sjednice s  relevantnim govornicima. Svi su ugodno iznenaĎeni. Kako bi 

mogli te sjednice drugima dati kao primjer bilo bi dobro da se Savjeti mladih umreţe. 

Zahvaljuje na potpori Ţupanije. 

Karlo Plukovec iznosi da Savjet nije izvršno tijelo nego savjetodavno tijelo i 

rezultati su zbog toga vidljivi tek s nekom odgodom odnosno  kada se sve to provede u 

djelo. Mišljenja je da je rad Savjeta dobar, a budući da je naknadno postao član Savjeta, 

iznenadila ga je dobra ideja s govornicima na sjednici koji su specijalizirani za svoje 

područje te tako postoji meĎusobna razmjena iskustava, mišljenja, problema i ideja. 

Vedran Bukvić iznosi da se u društvu dosta priča o nedovoljnoj komunikaciji,te da 

nedostatak diskusije zapravo potiče probleme koji su se, da je bilo pravodobne rasprave, 

mogli riješiti. Misli da ovakvim pristupom radu sjednice Savjeta postaju zanimljive, 

odnosno postaju poţeljan prostor  u kojima svatko ima pravo izreći svoje mišljenje, biti 

saslušan, te je to onda pretočeno u konkretan zaključak. Ideja o umreţavanju Savjeta mladih 

je dobra. U Koordinaciji Savjeta dijelila bi se praksa, te bi se drugim Savjetima omogućilo 

da slijedom primjera dobre prakse brţe doĎu do razine na kojoj je Ţupanijski savjet sada. 

Zanimljivo je vidjeti da smo se prije uspjeli udruţiti u meĎunarodne platforme suradnje 

mladih nego u platformu na nacionalnoj razini. Slijedom toga krenulo se u izradu 

Koordinacije Ţupanijskih savjeta mladih te koliko zna Zajednica Ţupanija je potaknula 

jednu takvu organizaciju. Pita članove lokalnih savjeta koji su problemi s kojima se susreću, 

poziva da  kanaliziraju informacije sa svog područja prema Ţupanijskom savjetu mladih.  

Kristina Rafaj, Savjet mladih Općine Gornja Stubica, iznosi da je prije dva mjeseca  

osnovan Savjet mladih, te su izabrani članovi  iz različitih udruga.  Svatko od članova moţe 

tako za svoje područje vidjeti koji su interesi mladih i kako krenuti s radom, ali naravno 

očekuju podršku i pomoć od  članova Ţupanijskog savjeta mladih.   

Natalija Leskovar , Savjet mladih Grada Pregrade,  iznosi da sada vidi da je Savjet 

mladih Grada Pregrade organizirao neke dogaĎaje koje su se trebale organizirati unutar 

udruga mladih u Pregradi odnosno krenuo u krivom smjeru. Ističe da je  problem mladih u 

Pregradi  nedostatak prostora za mlade gdje bi se mladi mogli okupljati, provoditi neke 

sadrţaje. TakoĎer bi zamolila Ţupanijski savjet mladih da pomogne u daljnjem radu sa 

iskustvom i savjetima. 

Elizabeta Škvorčec  pita što je s prostorom u Pregradi koji se ureĎivan od strane 

Nacionalne zaklade. 
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Natalije Leskovar, Savjet mladih Grada Pregrade odgovara da je prostor ureĎen, ali 

još uvijek nije dodijeljen na korištenje. Nedavno je proveden natječaj za dodjelu tog 

prostora. Savjet mladih ima jednu prostoriju u gradu, te moţe koristiti vijećnicu koja je 

renovirana, ali ne moţe se nigdje organizirati neki veći koncert i slično. 

Elizabeta Škvorčec predlaţe da se aktivnost poput koncerta provede kroz neku 

udrugu, a da Savjet mladih bude eventualno partner, budući da u nadleţnosti Savjeta nije 

organiziranje koncerata. 

Jelena Drndić, Savjet mladih Grada Krapina pohvaljuje Ţupanijski savjet mladih i 

inicijativu o odrţavanju zajedničkog sastanka s lokalnim savjetima. Mišljenja je da bi takve 

sastanke trebalo organizirati češće. Navodi da se isti ne trebaju nuţno odrţavati u 

prostorijama Krapinsko-zagorske ţupanije, već i u drugim mjestima. Moţda bi na taj način 

potaknuli druge jedinice lokalne samouprave da osnuju Savjete mladih. Osim toga o tim 

sastancima trebalo bi obavijestiti medije. 

Ana Florjan, Savjet mladih Općine Radoboj, iznosi da joj je drago što se 

organizirao sastanak na kojem su se svi skupa našli, te smatra da takve sastanke treba 

organizirati i dalje. 

Vedran Bukvić daje osvrt na raspravu. Konkretna koordinacija savjeta mladih na 

području Krapinsko-zagorske ţupanije bila bi izlaţenje iz onoga što Ţupanijski savjet 

mladih radi. On je u prvom redu konstituiran s ciljem da savjetuje Ţupanijsku skupštinu. 

Koordinacija bi mogla biti neformalnog tipa, budući da Ţupanijski savjet mladih ne smije 

ulaziti u rad lokalnih savjeta koji su savjetodavna tijela gradskih i općinskih vijeća, ali 

istovremeno Ţupanijski savjet mladih moţe pruţati prostor za raspravu. Postoji inicijativa da 

se osnuje Nacionalna konferencija savjeta mladih  te ne vidi prepreku da se i u Ţupaniji 

odrţe takvi sastanci jednom ili dva puta godišnje. Trenutno je osnovano 6 ili 7 lokalnih 

savjeta, te se krenulo s poticanjem osnivanja lokalnih savjeta. Problem je što Zakon o 

savjetima mladih definira obvezu, ali ne i sankcije. Moţda postoji problem u lokalnim 

samoupravama u nedostatku administrativnog kapaciteta.  Upravni odjel za poslove 

Ţupanijske skupštine  spreman je pomoći na koji način osnovati Savjet, kome poslati poziv, 

te pita da li je bilo upita od strane lokalnih zajednica za pomoć oko osnivanja savjeta mladih. 

Svjetlana Goričan odgovorila je da je bilo upita od Općine Petrovsko. 

Elizabeta Škvorčec iznosi da je već i prvi saziv Ţupanijskog savjeta slao dopise 

općinama i gradovima kako osnovati Savjet mladih. 

Vedran Bukvić  iznosi da su prošle četiri godine u nastojanju poticanja osnivanja 

Savjeta mladih, ali bez uspjeha. Treba postojati koordinirani napor, moţda i pomoć od 

strane ţupanije, kada bi se poticalo jedinice lokalne samouprave da osnuju Savjet mladih 

savjetovalo lokalnim upravama da osnuju Savjete mladih.  

Potom predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić daje riječ ţupanu. 

Ţupan Ţeljko Kolar iznosi da je u raspravi čuo dosta zanimljivih stvari. Budući da 

je bio gradonačelnik Grada Klanjca u prošlom mandatu, susretao se s problemima oko 

formiranja Savjeta mladih, za koji je u početku napravljen opseţan program.   Krenulo se s 

voljom i entuzijazmom, da bi do kraja mandata entuzijazam splasnuo. Za drugi saziv nije 

bilo niti dovoljno zainteresiranih od strane mladih, te se moralo moliti da političke stranke 

nekoga kandidiraju. Predlaţe da se na sve sjednice Ţupanijskog savjeta mladih pozivaju 

lokalni savjeti kako bi se upoznali sa sistemom rada Ţupanijskog savjeta mladih. Svjestan je 

da nije isto raditi u Krapini, Zaboku ili nekoj manjoj sredini kao npr. Petrovskom, budući da 

urbane sredine imaju prednosti. Krapinsko zagorska ţupanija moţe formirati Koordinaciju 

Savjeta mladih i osigurati prostor za njeno djelovanje. Očekuje od Savjeta da će sa 

zamjenicima i predsjednicom Ţupanijske skupštine biti pozvan na  sjednicu Ţupanijskog 
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savjeta kada će  Ţupanijski savjet mladih iznijeti zahtjeve vezano za donošenje Proračuna za 

slijedeću godinu. Nada se da će se netko od dosadašnjih članova ponovo kandidirati, što je 

po njegovom osobnom mišljenju, dobro za kontinuitet rada. Predlaţe da na prvu sjednicu 

novog saziva doĎu i svi članovi ovog Savjeta, kako bi  pomogli novom sazivu. Kako bi se 

nastavio kontinuitet rada predlaţe da se novoizabranim članovima dostave svi zaključci  i 

zapisnici sa sjednica ovog saziva. Osobno smatra da nisu iskorištene sve mogućnosti 

meĎunarodne suradnje. Nadalje iznosi da Krapinsko-zagorska ţupanija ima stan u 

Bruxellesu. Moţe se dogovoriti posjet u Bruxellesu  da se vidi kako tamo funkcionira 

administracija. Predlaţe mladima da  traţe veći Proračun, jer  smatra da su  ga zasluţili. 

Prednosti treba iskoristiti, a slabosti svesti na najmanju moguću mjeru. Pohvaljuje rad 

Savjeta mladih te ističe da su  Izvješća Ţupanijskog savjeta na Ţupanijskoj skupštini 

plijenila paţnju i  uvijek bila pohvaljena.  Nije osobno sudjelovao u radu Savjeta, no pratio 

je rad Savjeta kroz zapisnike sa sjednica. Kolegica iz Gornje Stubice je rekla da je Savjet 

mladih organizirao koncert i to je jedan od  načina da se zadobije paţnja mladih, te nakon te 

paţnje moţda  se moţe savjetovati odnosno traţiti od mladih da doĎu na radionice, 

edukacije, to nije laki put. Ono što je vaţno o čemu je govorio kolega Gregurović je 

medijski prostor, objavljivanje na stranicama, te predlaţe da se u slijedećem sazivu Savjeta 

dva puta godišnje odrţavaju zajedničke presice, napravi  sukus i pošalje poruka. Predlaţe 

takoĎer da u Zagorskom listu Savjet mladih ima stranicu te da teme koje se obraĎuju na 

sjednicama budu u Zagorskom listu.  Preporučuje da se na sjednice Ţupanijskog savjeta 

mladih zovu predsjednici lokalnih savjeta, da čuju što se dogaĎa i sami procijene što mogu 

koristiti u svojem radu, a što ne. Nadalje iznosi da je bolje imati  manje Savjeta koji   rade, 

nego njih dosta a da ne rade.   

Ivan Gregurović iznosi da misli da je krivo shvaćen u onom dijelu za medije te 

smatra da je dobra ideja da pokazujemo javnosti što radimo i imamo stranicu, ali kada je 

mislio  da se Savjet otvori  prema  javnosti, mislio je više na mlade, da bi se npr. Savjet 

predstavio  i na taj način mlade  upoznao s radom Savjeta. 

Ţupan Ţeljko Kolar odgovara da Savjet s ove pozicije kako sad radi, a i na temelju 

Programa rada moţe raditi samo kroz medije, odnosno  presice, objave na portalima, 

novinske članke, jer aktivnosti poput npr. obilazaka Srednjih škola nisu navedene u 

Programu rada. Prijedlog je odličan,  iziskuje puni angaţmana, samo ga treba dobro 

osmisliti da bude interesantan mladim ljudima, a naravno iziskuje i veći Proračun. 

Predsjednik Savjeta mladih Vedran Bukvić iznosi da na tragu ovog prijedloga  

postoji formacija koja bi mogla preuzeti tu funkciju, a to je Ţupanijsko vijeće učenika. 

Trenutno Ţupanijsko vijeće ne funkcionira, te bi ono moglo preuzeti ulogu upoznavanja 

mladih s Savjetima mladih, te bi to bili prvi oblici strukturirane rasprave.  

 Predsjednik Savjeta mladih Vedran Bukvić nadalje iznosi kako je ţupan spomenuo    

pozivanje lokalnih savjeta mladih na sjednice,  u tom pravcu se  krenulo od ove godine. 

Slaţe se s Ţupanom u dijelu da bi trebalo organizirati Koordinaciju savjeta mladih, te bi bilo 

dobro da Ţupanija bude nositelj jedne takve ideje. Najavljuje slijedeću sjednica Ţupanijskog  

savjeta mladih na temu socijalnog poduzetništva. Na  prijedlog o organiziranju izleta u 

Bruxelles odgovara da isti ovisi o mišljenju članova. Bilo je problema s meĎunarodnom 

suradnjom, u smislu koga odabrati da ide na neku konferenciju. 

Predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić iznosi da u Savjetu mladih 

treba biti zastupljena i akademska, ali i stručna javnost, jer  samo akademsko obrazovanje 

nije garancija da je netko stručan u tom području. 

Ţupan Ţeljko Kolar ističe da Savjet mladih treba proanalizirati Proračun u dijelu 

koji je zanimljiv za mlade, sve programe koji su vezani za obrazovanje,za gospodarstvo i 
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socijalu, te da će im stručne sluţbe, radi lakše rasprave,  pripremiti dijelove Proračuna koji 

se odnose na mlade.  Osobno bi volio imati stav Savjeta mladih o Prijedlogu Proračuna za 

slijedeću godinu. 

Predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić pita da nije siguran da li 

ovaj saziv Savjeta mora donijeti Program rada za slijedeću godinu, budući da mandat ovog 

saziva završava u veljači. Ukoliko bi se donio Program rada za cijelu slijedeću godinu 

moţda bi isti ograničavao rad novog Savjeta mladih. 

Ţupan Ţeljko Kolar pita da li se Program rada donosi na Ţupanijskoj Skupštini, na 

što je Ljiljana Malogorski odgovorila potvrdno. 

Ţupan Ţeljko Kolar iznosi da se treba konzultirati sa stručnim sluţbama, ali misli da 

nema nikakvog razloga da se Program rada ne donese za slijedeću godinu, jer se moţe 

promijeniti tijekom godine.  

Predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić pita koja je dinamika izbora 

III saziva Ţupanijskog savjeta mladih. 

Ljiljana Malogorski odgovara da na sljedećoj sjednici Ţupanijske skupštine slijedi 

raspisivanje javnog poziva, te nakon što u roku od 30 dana od objave poziva na mreţnim 

stranicama Ţupanije stignu kandidature, Odbor za izbor i imenovanja će ih provjeriti, 

objaviti vaţeće kandidature na mreţnim stranicama Ţupanije i uputiti izviješće Ţupanijskoj 

skupštini, koja iza toga mora tajnim glasovanjem na sjednici Ţupanijske skupštine izabrati 

članove Savjeta mladih, te Odluku objaviti na mreţnim stranicama Ţupanije. Izbor novog 

saziva planiran je u prosincu.  

Predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić iznosi da je novina način 

glasovanja.  

Ljiljana Malogorski odgovara da se glasovanje obavlja tajno na način da se na 

glasačkom listiću zaokruţuje jedanaest kandidata. 

Predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih Vedran Bukvić iznosi  da će se svi 

kandidati predstaviti članovima Ţupanijske skupštine kako je najavljeno. 

Liljana Malogorski odgovara da je predstavljanje kandidata za člana Savjeta mladih 

obećala predsjednica Ţupanijske skupštine na prošloj sjednici Ţupanijskog savjeta mladih.  

  Ţupan Ţeljko Kolar, zahvaljuje pozivu na sjednicu,  ispričava se daljnjim obvezama 

te moli da mu dostavi zaključak sa sjednice Ţupanijskog savjeta mladih. Istaknuo je da je 

dopis koji mu je uputio  Savjet mladih, a vezano za raspravu u Švedskoj, uzeo u razmatranje, 

te će dati povratnu informaciju. Završno iznosi da je Proračun KZŢ neiscrpni izvor prihoda, 

ali se moraju odrediti prioriteti.  Ističe projekt poduzetničkog inkubatora u Krapini, te novog 

edukativnog centra u Zaboku.  

 Kako nije bilo daljnje rasprave Ţupanijski savjet mladih jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

Povodom usvajanja odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za 

članove trećeg saziva Ţupanijskog savjeta mladih, a temeljem iskustva u radu prvog i 

drugog saziva, Ţupanijski 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.    
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Kako bi se optimalno prenijeli primjeri dobre prakse koju je Ţupanijski savjet mladih 

stekao u prva dva mandata, donose se sljedeće preporuke, a koje je potrebno dati na znanje 

članovima trećeg saziva Ţupanijskog savjeta mladih, članovima Ţupanijske skupštine te 

predstavnicima izvršne vlasti u Ţupaniji.   

 

PREPORUKE:  

1. Ususret predlaganju godišnjeg plana rada Ţupanijskog savjeta mladih, Ţupanijska 

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

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

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

mladih, preporučamo da se na sjednici Ţupanijske 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 Ţupanijskog savjeta mladih trebaju se osim po 

angaţiranosti u lokalnoj zajednici istaknuti i po stručnosti. Biti angaţiran lakše je nego 

biti produktivan. Stručnost moţe biti potkrijepljena akademskim obrazovanjem, 

iskustvom ili priznanjem od strane relevantne javnosti.  

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

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

okolnostima strukturirane rasprave, a time povećala produktivnost Savjeta poţeljno 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 Ţupanijskog 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. Odrţavanjem 

sjednice Ţupanijskog 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  Ţupanijskim 

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 odrţavanje prakse uzajamnog pozivanja predstavnika 

općinskih i gradskih savjeta mladih na sjednice Ţupanijskog savjeta mladih i obratno.  

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

je da se izabrani članovi Ţupanijskog savjeta mladih zaduţe za odreĎene gradove i 

općine Krapinsko – zagorske ţupanije 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. Predlaţe se nastavak njegovanja ostvarene regionalne suradnje sa 

ţupanijskim savjetima mladih. Posebno uzimajući u obzir nedavni osnutak neformalne 

koordinacije ţupanijskih savjeta mladih, Ţupanijski savjet mladih Krapinsko - zagorske 

ţupanije ima priliku prenijeti dobru praksu svog rada i koncept tematskih sjednica koji je 

prepoznat kao poţeljan 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 
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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 zaduţenih za „follow up“. 

10. Ţupanijski savjet mladih treba podrţavati i poticati posebne oblike okupljanja mladih. 

Primjer takvog oblika je Ţupanijsko vijeća učenika. Nepoţeljno je bilo kakvo uplitanje u 

opseg rada Ţupanijskog vijeća učenika ali je istovremeno potrebo istom pruţiti potporu i 

prostor u radu Ţupanijskog savjeta mladih. Kako se takoĎer radi o tijelu o čijem osnutku 

brigu vodi nadleţni Upravni odjel pri Ţupaniji, Ţupanijski savjet mladih treba se zaloţiti 

za kontinuirano godišnje osnivanje Ţupanijskog 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 poţeljno je u obliku zajedničke izjave Ţupanijskog savjeta mladih i aktualnog 

Ţupana Krapinsko – zagorske ţupanije. Ostvarivanje kontinuirane i pravovremene 

informiranosti javnosti predlaţemo takoĎer putem redovnog zakupljivanja novinskog 

prostora u regionalno značajnim tiskovinama.  

 

TOČKA 2. 

Izvješće sa lepoglavskog sastanka predstavnika Ţupanijskih savjeta mladih 

Ivan Gregurović iznosi da je 15. i 16. kolovoza 2014. godine u Gradu Lepoglavi 

sudjelovao kao član Savjeta mladih KZŢ, na konferenciji u organizaciji Savjeta mladih, 

Grada Pregrade i Nezavisne udruge mladih. Raspravljalo se o perspektivi i budućnosti 

Regionalne mreţe mladih (YRN), u kojoj hrvatski predstavnici (članovi Ţupanijskih savjeta 

mladih) sudjeluju već gotovo od osnivanja Mreţe. Iduća sjednica će se odrţati u Istanbulu. 

Vodila se rasprava o novom Zakonu o savjetima mladih, te njegovoj provedbi. U raspravi su 

sudjelovali općinski, gradski i ţupanijski savjeti mladih. Zaključak rasprave je da je novi 

Zakon znatno bolji od prethodnog ponajprije jer je precizniji i jasniji u svojoj primjeni. 

Raspravu je pratilo i izlaganje Karla Kralja iz Mreţe mladih Hrvatske. Dogovoreno je da se 

do kraja godine odrţe još dvije konferencije na kojima bi se radilo na osnivanju 

Koordinacije ţupanijskih savjeta mladih.  

 

 

TOČKA 3. 

Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Ţupanijskog savjeta mladih odrţane dana 18. srpnja  

2014. godine                                                        

Vedran Bukvić pita prisutne članove Ţupanijskog savjeta mladih imaju li primjedbi 

na zapisnik sa 12. sjednice Ţupanijskog savjeta mladih odrţane dana 18. srpnja 2014. godine 

koji je dostavljen u elektroničkom obliku. Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, 

Ţupanijski savjet mladih je jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 
 

kojim se usvaja zapisnik s 12. sjednice Ţupanijskog savjeta mladih odrţane dana 18. 

srpnja 2014. godine, u tekstu koji se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
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Pitanja i prijedlozi 

 

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Ţupanijskog savjeta mladih 

Vedran Bukvić zaključio je sjednicu u 10.25 sati, te najavio slijedeću sjednicu za listopad. 

 

Zapisničar                                                                       PREDSJEDNIK                                                           

Svjetlana Goričan                                                        ŢUPANIJKOG SAVJETA MLADIH 

                                                                                      Vedran Bukvić 


