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Šesta sjednica Županijskog savjeta mladih, Bedekovčina 
Mogućnosti razmjene studenata i učenika srednjih škola, te općenito mladih osoba u KZŽ 

Doneseno Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2015.godinu 
 
 
Šesta sjednica Županijskog savjeta 
mladih održana je 04.ožujka 
2016.g. u Bedekovčini. Članice i 
članovi Savjeta mladih raspravljali 
su o razmjenama učenika srednjih 
škola, studenata i općenito mladih 
osoba. O temi su ih temeljitije 
informirali gđa Daniela Usmiani iz 
Srednje škole Bedekovčina i 
učenica Paula Bačani.  
Profesorica Usmiani predstavila je 
programe razmjene koji su 
proteklih godina realizirani u 
sklopu SŠ Bedekovčina, dok je 
Paula Bačani govorila o svojim 
osobnim iskustvima u realiziranju 

zamjene te samom boravku u inozemstvu. Svoja iskustva i znanja o ovoj temi predstavili su i zamjenica župana za 
društvene djelatnosti gđa Jasna Petek, načelnik Bedekovčine g. Darko Ban i predstavnici lokalnih savjeta mladih koji su 
kao gosti nazočili sjednici. Županijski savjet mladih je na  temelju provedene rasprave donio 5 preporuka upućenih 
nadležnim tijelima sa svrhom poboljšanja sustava razmjene. 
Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije je u Bedekovčini donio i  Izvještće o radu u 2015. godini.  

 

 

Skupština KZŽ  prihvatila Izvješće o radu Savjeta mladih KZŽ  u 2015. godini 
 

 

Županijska skupština je na svojoj 18. sjednici, održanoj 16. ožujka 2016. godine, prihvatila Izvješće o radu Županijskog 
savjeta mladih u 2015. godini. 

Izvješće je članicama i članovima Skupštine predstavila predsjednica Savjeta mladih KZŽ  Veronika Kolman. 

 

 

SURADNJA SA ŽUPANIJSKOM SKUPŠTINOM, ŽUPANOM I PREDSTAVNICIMA TIJELA ŽUPANIJE 
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Sedma sjednica Županijskog savjeta mladih, Zabok 
Mogućnosti volontiranja u Krapinsko-zagorskoj županiji 

Županijski savjet mladih je 17. lipnja 2016. godine održao svoju sedmu sjednicu koju je posvetio mogućnostima 
volontiranja u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

Članica Savjeta i voditeljica projekta 
VolontirAjmo Nikolina Bertol iznijela je osnovne 
informacije o volontiranju u našoj županiji i 
iskustvima u radu volonterskog centra 
VolontirAjmo. Zamjenica župana za društvene 
djelatnosti gđa Jasna Petek poručila je da 
Županija na različite načine pokušava istaknuti 
važnost volontera, te se osvrnula na izbor 
najvolontera Krapinsko-zagorske županije. U 
daljnjoj su raspravi uz članove Savjeta mladih 
sudjelovali i najvolonteri Krapinsko-zagorske 
županije Sandra Benčić i Zdenko Babić. 
Razmjena mišljenja rezultirala je prijedlozima o 
mogućnostima poticanja volontiranja koje je Savjet mladih u obliku 5 preporuka predložio nadležnim tijelima. 

Članice i članovi Savjeta na ovoj su sjednici raspravljali i o načinima  ostvarivanja financijske potpore za projekte 
usmjerene na mlade iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu u 
sklopu Poziva kojeg je objavilo Ministarstvo socijalne politike i mladih te o sudjelovanju svojih članova na Sajmu 
udruga KZŽ,  sastanku nacionalne koordinacije županijskih savjeta mladih i Youth Regional Networka.  

 

 

Osma sjednica Županijskog savjeta mladih, Tuhelj 
Razvitak građanske kompetencije mladih u KZŽ 

Donijet je Program rada Županijskog savjeta mladih za 2017.godinu  
U petak, 07. listopada 2016. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije održao je u Tuhlju svoju 8. sjednicu, s temom 

''Razvoj građanske kompetencije mladih u KZŽ''. 
Svrha tematske sjednice bila je rasprava o razvitku 
mladih na području KZŽ ka aktivnim i odgovornim 
građanima koji znaju svoja prava i odgovornosti. 
Sjednici su prisustvovale Tajana Broz, voditeljica 
programa Društveni aktivizam i politički procesi u 
Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i 
Snježana Romić, predsjednica Županijskog 
povjerenstva za provođenje Smotre projekata iz 
građanskog odgoja i obrazovanja. U raspravi su im se 
pridružili i predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 
Tomislav Tramišak i zamjenik načelnika Općine 
Tuhelj Mladen Hercigonja. Stoga su po završetku 
sjednice formulirane preporuke političkim strankama 
u KZŽ po pitanju sudjelovanja mladih na listama za 
lokalne izbore, te njihovom podmlatku po pitanju 

edukacija mladih članova i simpatizera stranaka u cilju aktivnijeg angažmana mladih na političkoj sceni. Uz druge 
preporuke, Savjet mladih predlaže i veću otvorenost za prijedloge mladih, te više izdvojenih financijskih sredstava za 
programe građanskog odgoja u osnovnim i srednjim školama. 
Na sjednici donijet je i Program rada Županijskog savjeta mladih za 2017.godinu, u kojem se predviđaju tri tematske 
sjednice po pitanju važnosti lokalnih programa djelovanja za mlade, nasilju među mladima i participacije mladih žena u 
odlučivanju. U suradnji s organizacijama civilnog društva i KZŽ sljedeće godine Savjetu mladih predstoji i nastavak 
započetog projekta novog Regionalnog programa djelovanja za mlade. Županijski savjet mladih bit će domaćin 
Koordinacije županijskih savjeta mladih Hrvatske, no sudjelovat će i na sjednici Koordinacije u Karlovcu, te sjednicama 
Youth Regional Networka.  
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Sastanak sa Županijskim stručnim vijećem Građanskog odgoja i obrazovanja,Tuhelj  
 
Predsjednica Županijskog savjeta mladih 
Veronika Kolman je u utorak, 29. studenoga 
2016. godine, prezentirala rad Savjeta mladih KZŽ 
članovima Županijskog stručnog vijeća 
Građanskog odgoja i obrazovanja.  
Na sjednici su usuglašene inicijative Savjeta 
mladih prema nadležim institucijama po pitanju 
provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u 
školama. 
 
 
 
 

 

Skupština KZŽ  prihvatila Program rada Savjeta mladih KZŽ  za 2017. godinu 
 
 
Predsjednica Savjeta mladih Krapinsko-zagorske 
županije Veronika Kolman sudjelovala je na 22. 
sjednici Županijske skupštine održanoj 
13.12.2016.g. i u sklopu nje prezentirala Program 
rada Savjeta mladih za 2017. godinu.  
 
Županijska skupština dala je suglasnost na 
predloženi Program. 
 
 
 

 

Deveta sjednica Županijskog savjeta mladih, Marija Bistrica  
Učinkovito gospodarenje otpadom u KZŽ 

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije svoju devetu sjednicu održao je u Mariji Bistrici na kojoj je glavna tema 
rasprave bilo učinkovito gospodarenje otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

Članice i članovi Savjeta mladih  raspravljali su o trenutnom 
stanju u procesu gospodarenja otpadom u Krapinsko-
zagorskoj županiji, zakonskoj regulativi te osobito o 
praktičnim problemima s kojima se građani susreću.  Mlade je 
s cijelom problematikom podrobnije upoznala stručna 
savjetnica za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske 
županije gđa Božica Rinkovec. U raspravi, koju su zajednički 
moderirali predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika 
Kolman i član Savjeta Jurica Gregurić, osobito su istaknuta 
neka od postignuća u sklopu Plana gospodarenja otpadom 
KZŽ 2008.-2015., kao i dobri primjeri nekih europskih država 
koji su prošle dugi proces postizanja trenutnog stanja 
iskoristivosti otpada. Županijski savjet mladih  temeljem 

rasprave formirao je preporuke u kojima je izdvojio neke od mogućnosti koje sustav pruža za poboljšanje procesa 
učinkovitog gospodarenja otpadom. 
Članice i članovi Savjeta su na ovoj sjednici raspravljali i o izvještajima o sudjelovanju na Plenarnoj sjednici Youth 
Regional Networka u Rumunjskoj te Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Karlovcu. 
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U 2016. godini započet je projekt „Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0“ kojeg provodi 
Krapinsko-zagorska županija u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i u suradnji sa Savjetom mladih KZŽ. Sufinancira ga 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s iznosom od 59.292,00 kn, a 30% iznosa financira 
Krapinsko-zagorska županija.  

Navedeni projekt za cilj ima stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala 
mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji, te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u 
procesima donošenja odluka. 

Središnju aktivnost čitavog  predstavlja izrada Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije koji će 
pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno 
provoditi projekti i programi usmjereni mladima. 

 

Sudjelovanje članova SM KZŽ u projektu:  
 Izvoditeljice projekta su članice SM KZŽ Željka Cvrtila, Veronika Kolman i Vedrana Tkalec 

 Provođenje upitnika o problemima i potrebama mladih na području KZŽ 

 Održana je javna tribina za izradu RPDM-a u Centru za mlade KZŽ u Zaboku 

 Održana je cjelodnevna radionica o javnim politikama za mlade s konkretnim koracima u 
pripremi novog Regionalnog programa djelovanja za mlade. 

 Članovi Radne grupe za izradu nacrta Regionalnog programa djelovanja za mlade su članovi 
SM KZŽ Jurica Gregurić i Neven Lukina 

 
 

Javna tribina za izradu Regionalnog programa za mlade KZŽ 
Centar za mlade KZŽ, Zabok 

 

U petak 25. studenog 2016. u 
Centru za mlade KZŽ u Zaboku 
održana je javna tribina u okviru 
projekta „Regionalni program za 
mlade Krapinsko-zagorske 
županije 3.0“.  

Na tribini se govorilo o javnim 
politikama i politikama za 
mlade, procesu izrade 
regionalnog programa 
djelovanja za mlade (s osvrtom 
na to što su programi za mlade, 
kako se izrađuje, tko sudjeluje u 
njegovoj izradi, te kako će teći 

proces izrade regionalnog programa u Krapinsko-zagorskoj županiji). Sudionicima su predstavljeni primjeri dobre 
prakse izrade gradskih i županijskih programa izravno od strane samih sudionika kreiranja programa za područje Grada 
Zagreba, Grada Pregrade, Koprivničko-križevačke županije i Krapinsko-zagorske županije. 

Gosti tribine bili su Ante Martić - voditelj regionalnog Info centra za mlade, Ane-Mary Grilec - predsjednica Savjeta 
mladih Grada Pregrade, Dario Car - predsjednik Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije i Ivana Radanović - 
koordinatorica Mreže udruga Zagor. Tribinu je moderirala Veronika Kolman, predsjednica Županijskog savjeta mladih 
KZŽ. Na kraju tribine se raspravljalo o problemima i potrebama mladih na području Krapinsko-zagorske županije. 

 

SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, REGIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE KZŽ 3.0 
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Cjelodnevna radionica za izradu Regionalnog programa za mlade KZŽ 
Centar za mlade KZŽ, Zabok 

17.prosinca 2016.godine u Centru za mlade KZŽ održala se cjelodnevna radionica za izradu novog Regionalnog 
programa za mlade KZŽ 3.0. Radionici se pridružila i zamjenica župana gđa Jasna Petek koja je ukazala na važnost 
uključenja što većeg broja mladih u procese koji će dovesti do kvalitetnije izrade ove strategije za mlade. Gošća je bila i 
gđa Marija Lugaric koja je sudionicima/cama predstavila kako su se na nacionalnoj razini donosile politike za mlade u 
posljednjih 20 godina i kako je izgledao proces izrade prvog Nacionalnog programa za mlade. 

Ovaj program izrađuje se 3. put (2006., 2011. i 2016.) a uz iskustvo izrade i provedbe posljednjih 10 godina 
dosadašnjeg programa, voditeljice radionice Tajana Broz i Ivana Radanović (koje su aktivno radile na prvom i drugom 
programu) sudionicima/cama su predstavile kako izgleda ciklus javnih politika na regionalnoj razini, koja je uloga 
županije i kako izgleda donošenje proračuna. 

Osim teorijskih znanja, sudionici/ce su radili i praktično pri čemu se naglasak stavljao na sve skupine mladih i važnost 
rješavanja problema i potreba svih skupina mladih. Također, mladi su raspravljali i o svojoj ulozi u izradi javnih politika, 
metodama prikupljanja podataka te tko su dionici koji mladima mogu pomoći u rješavanju njihovih problema. 
Sudionici/ce su radili i na planiranju novog Regionalnog programa za mlade pri čemu se raspravljalo o problemima i 
kako definirati mjere poboljšanja. 

 

 

Aktivnosti koje predstoje u 2017.godini:  
 Izrada nacrta Regionalnog programa djelovanja za mlade 

 Organizacija javne rasprave o nacrtu prijedloga RPDM-a 

 Usvajanje RPDM-a od strane Skupštine KZŽ 

 Organiziranje 2 javne akcije s ciljem informiranja mladih i građana o regionalnom programu 
djelovanja za mlade te aktivnom uključenju u procese donošenja odluka 
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Treća sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih, Karlovac 

 
Članica Savjeta mladih KZŽ Željka Cvrtila 
sudjelovala je na Trećoj sjednici 
Koordinacije županijskih savjeta mladih RH 
koja je 10. lipnja 2016. godine održana  u 
Karlovcu. 
Na sastanku se raspravljalo o obukama 
članova savjeta mladih koje su provedene 
diljem Hrvatske (u Krapini je održana u 
srpnju 2015. godine), stvaranju baze 
podataka, prijedlogu programa rada te o 
izvještaju međunarodne tajnice. Naglasak je 
stavljen na donošenje prijedloga programa 
rada Koordinacije koji obuhvaća 
zagovaranje donošenja županijskih 

programa djelovanja za mlade, stvaranje baze podataka na razini županijskih savjeta mladih, promicanje 
međunarodne suradnje, zagovaranje ponovnog održavanja Nacionalne konferencije savjeta mladih te izgradnju 
vizualnog identiteta Koordinacije.  
Ova je koordinacija osmišljena kao platforma za razmjenu prakse, kontinuirano informiranje te zajedničku analizu opće 
prisutnih problema. Uključivanjem svih 20 županijskih savjeta mladih i Savjeta mladih Grada Zagreba Koordinacija 
povezuje kapacitete savjeta, harmonizira njihov rad i povećava uključenost mladih u kreiranje i implementaciju 
regionalnih politika. 
 
. 

Plenarna sjednica Youth Regional Networka, Oppland, Norveška 
Prelazak s linearnog na kružno gospodarstvo 

 

Veronika Kolman i Neven Lukina, predstavnici Savjeta mladih KZŽ sudjelovali su od 30.04. do 01.05.2016. na plenarnoj  
sjednici Youth Regional Networka, regionalne mreže mladih koja okuplja predstavnike mladih iz europskih regija te 
potiče na razmjenu ideja i iskustava, ali i usmjerava na osmišljavanje zajedničkih projekata i međuregionalno 
povezivanje mladih. 
Sjednica YRN- a okupila je u norveškom gradu Lillehammeru šezdesetak predstavnika mladih iz 19 europskih zemalja. 
Prelazak s linearnog na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i 
produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda - bila je glavna tema sjednice. Sudionici sjednice imali su priliku 
raditi u nekoliko odbora, a naši predstavnici sudjelovali su u odboru „Poduzetništvo i profesionalni život mladih“. 
Sudionici plenarne sjednice imali su priliku vidjeti primjer dobre prakse upravo u regiji Oppland u Norveškoj, gdje 
postoji infrastrukturni sistem recikliranja, te spaljivanja otpada kako bi se koristio kao biogorivo. Na dnevnom redu 
sjednice bio je i izbor novog vodstva YRN-a: za predsjednicu je izabrana Gloria Vitaly iz Norveške, a u predsjedništvo su 
izabrana čak 4 hrvatska predstavnika. 

NACIONALNA I MEĐUNARODNA  SURADNJA 
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Plenarna sjednica Youth Regional Networka, Vrancea, Rumunjska 
Realizacija potpisane Pariške konferencije o klimatskim promjenama u regijama EU 

Predstavnici Savjeta mladih KZŽ Veronika Kolman i Vedran Kašić od 18. do 20. studenoga 2016. godine sudjelovali su 
na plenarnoj sjednici Youth Regional Networka, regionalne mreže mladih koja okuplja predstavnike mladih iz 
europskih regija te potiče na razmjenu ideja i iskustava, ali i usmjerava na osmišljavanje zajedničkih projekata i 
međuregionalno povezivanje mladih.  
Sjednica YRN-a okupila je u rumunjskom gradu Focsani tridesetak mladih predstavnika europskih zemalja. Izazovi u 
realizaciji Pariške konferencije o klimatskim promjenama iz 2015. na kojoj su vlade postigle dogovor da će porast 
prosječne svjetske temperature zadržati na razini znatno manjoj od 2°C u usporedbi s predindustrijskim razinama te da 
će ulagati napore da se taj porast ograniči na 1,5°C – bile su glavne teme sjednice. Sudionici sjednice imali su priliku 
raditi u nekoliko odbora, a naši predstavnici sudjelovali su u odboru „Zdravlje i socijalna politika''. Na dnevnom redu 
bila je i rasprava o prijedlogu novog Statuta Youth Regional Networka s jasno definiranim planovima te dugoročnom 
vizijom organizacije. 

 

Nacionalna konferencija Savjeta mladih Hrvatske, Karlovac 

Veronika Kolman i Željka Cvrtila sudjelovale  su u ime Savjeta mladih KZŽ na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih 
Republike Hrvatske koja je održana od 2. do 4. prosinca u Karlovcu.  

Konferencija ''Želimo znati koji su gradovi dobri za mlade!'' okupila je gotovo stotinu sudionika iz više 40 općinskih, 
gradskih i županijskih savjeta mladih iz cijele Hrvatske. Glavna tema rasprave bilo je licenciranje jedinica lokalne 
samouprave pogodnih za mlade. Ovim bi se modelom, po uzoru metodu općina i gradova prijatelja djece te na sličan 
slovenski model, potaknulo općine, gradove i županije da  dodatno unaprijede život mladih u lokalnoj sredini.  

Program Nacionalne konferencije se uz plenarni dio sastojao i od radionica koje su trebale unaprijediti metodologiju 
izvještavanja o radu savjeta mladih te unaprijediti mogućnosti uspoređivanja, suradnje i prenošenje primjera dobre 
prakse između savjeta mladih. Mladi aktivisti uz kvalitetno mentorstvo, mnoštvo gostiju te primjera dobre prakse 
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iznjedrili zaključke za koje vjeruju da će u suradnji sa svim razinama vlasti poboljšati status savjeta mladih s konačnim 
ciljem veće uključenosti mladih u kreiranje politika i sudjelovanja u odlučivanju. 

 

 

Konferencija "Važnost uključivanja mladih u politiku", Crikvenica 

 

U Crikvenici je od 22. do 23. listopada 2016. godine održana 
konferencija "Važnost uključivanja mladih u politiku", na kojoj su 
sudjelovale predstavnice Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije 
Veronika Kolman, Vedrana Tkalec i Kristina Rafaj.  

U panel raspravi  o svojim iskustvima, problemima, kao i konstruktivnim 
rješenjima prema većoj uključenosti mladih u društvena zbivanja, 
lokalnu politiku i procese donošenja odluka sudjelovali su Nenad Livun, 
predsjednik Foruma mladih SDP-a Hrvatske, Maja Grubišin, pomoćnica 
Ministra pravosuđa (Most), Dragan Vulin, predsjednik HDSSB-a i Ivona 
Milinović, asistentica u uredu zastupnika u EU parlamentu (HDZ). 

 Organizatori konferencije bili su Koordinacija gradskih savjeta mladih 
Republike Hrvatske i Savjet mladih Grada Crikvenica. 

 

 

 

 

Održana tribina o potrebama mladih u Svetom Križu Začretju 
 
Predsjednica Savjeta 
Veronika Kolman je u utorak, 
24. svibnja 2016. godine, 
sudjelovala na tribini „Mladi 
u Svetom Križu Začretju“ koja 
je održana u organizaciji 
Savjeta mladih Općine Sveti 
Križ Začretje. 
Tribina je bila namijenjena za 
sve mlade osobe koje imaju 
ideje, kritike, savjete kako 
unaprijediti život mladih u 
Općini. Tribinu kojoj je 
prisustvovalo petnestak 
mladih osoba otvorila je 
predsjednica Savjeta mladih 
Općine Sveti Križ Začretje, 
Tatjana Vorih. Veronika 

Kolman, predsjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije potom je održala prezentaciju o tome što je Savjet 
mladih te koje aktivnosti provodi Savjet mladih KZŽ. Analizu ankete o životu mladih u Općini Sveti Križ Začretje 
provedene od strane Općinskog Savjeta mladih isprezentirala je predsjednica istog. Analiza i prezentacija potaknule su 
dvoipolsatnu raspravu među sudionicima tribine koji su potom većinu pitanja usmjerili prema načelniku Marku Kosu. 
Pokazalo se kako je zaista potrebno više ovakvih tribina na kojima se čuju mladi kako bi se mogle ispuniti njihove 
potrebe.  
 

 

SURADNJA S LOKALNIM SAVJETIMA MLADIH U KZŽ 
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Ostale aktivnosti s lokalnim Savjetima mladih u županiji 
 Poziv na sjednice Savjeta mladih upućivao  se predstavnicima lokalnih Savjeta mladih u Županiji. Na sjednicama 

Županijskog savjeta mladih redovito su sudjelovali predstavnici lokalnih Savjeta mladih. Sjednice su se održavale 
svaki put na različitim mjestima s ciljem bolje komunikacije s lokalnim Savjetima mladih. 

 Uspostavljena je  kontinuirana komunikacija, te  podrška u radu  članovima lokalnih Savjeta mladih kroz 
odgovornosti  članica i članova Županijskog savjeta mladih prema teritorijalnom principu. 

 
 
 

 Informiranje o radu Savjeta mladih provodilo se sudjelovanjem na događanjima, priopćenjima u medijima i 
društvenim mrežama, a u tu svrhu  izradili su se informativni letci i ostali materijali.  

 Ažurno revidiranje web stranice  i redovita aktivnost na društvenim mrežama s ciljem informiranja mladih i udruga 
mladih o mogućnostima za prijavu na natječaje za dodjelu financijskih sredstava, informiranja o edukacijama i  
ostalim mogućnostima mladima. 

 8.prosinca 2016. u ''Emisiji za mlade'' Radio Stubice gostovala je  predsjednica Županijskog savjeta mladih 
Veronika Kolman. Tema emisije bile su aktivnosti Županijskog savjeta mladih u 2016.godini, plan za sljedeću 
godinu, kao i donošenje Regionalnog programa djelovanja za mlade. 

 21.prosinca 2016. u emisiji Radija Hrvatsko zagorje Krapina gostovala je članica Savjeta mladih KZŽ Nikolina Krušelj 
s temom položaja mladih u KZŽ, te donošenja Regionalnog programa djelovanja za mlade KZŽ.  
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Najvažnije aktivnosti Županijskog savjeta mladih u brojkama: 
1 NACIONALNA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH 

1 NAJISTAKNUTIJA AKTIVNOST U SURADNJI S LOKALNIM SAVJETIMA MLADIH 

2 PLENARNE SJEDNICE YOUTH REGIONAL NETWORKA 

2 GOSTOVANJA U RADIJSKOJ EMISIJI 

4 SJEDNICE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

5 AKTIVNOSTI NA REVIDIRANJU REGIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE U SKLOPU  
SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 

11 GOSTIJU NA SJEDNICAMA 

11 ČLANOVA I 11 ZAMJENIKA ČLANOVA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

21 DONESENA PREPORUKA PREMA NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA 

 

Županijski savjet mladih Krapinsko-zagorske županije osnovan je kao savjetodavno tijelo  Krapinsko-
zagorske županije koje promiče i zagovara  prava, potrebe i interese mladih na  razini Županije. 

Formiranjem kritičkog stava na temelju stručnih izlaganja i općih podataka, inovativnim i kreativnim 
pristupom rješavanju problema, kao i angažmanom u radnim tijelima Županijske skupštine, te u procesima 
donošenja odluka i kreiranja javnih politika,  Savjet mladih želi biti aktivan promicatelj prava, potreba i 
interesa mladih na  razini Županije. Kontinuiranom podrškom i motivacijom lokalnih Savjeta mladih cilj nam 
je stvoriti proaktivnu snagu mladih koja će zahvaljujući međusobnoj razmjeni iskustava i komunikaciji biti 
prepoznatljiv pokretački element u donošenju odluka od potreba i interesa svih mladih na području 
Županije.   

 

Predsjednica Županijskog savjeta mladih 
                                                                                                                         Veronika Kolman 
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