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Županijski savjet mladih Krapinsko - zagorske  županije 

savjetodavno je tijelo Županijske skupštine osnovano s 

ciljem uključivanja mladih u javni život Krapinsko - zagorske  

županije. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja 

o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, kao i o 

pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od 

interesa za mlade. Pritom Savjet mladih daje mišljenje 

Županijskoj skupštini prilikom donošenja ili predlaže 

donošenje različitih akata koji su od osobitog značaja za 

mlade. Godišnjim programom rada Savjeta mladih propisuju 

se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne 

smjernice bududeg rada te se utvrđuju programske i druge 

aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje. 
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* * * 

Temeljem ponovljenog javnog poziva za 

predlaganje kandidata/kinja za izbor članova/ica 

Županijskog savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije od 

3. listopada, 2012. godine, Županijska skupština Krapinsko-

zagorske županije na 19 sjednici održanoj 17. prosinca 2012. 

godine donijela je Odluku o izboru Županijskog savjeta 

mladih. Predsjednik Županijske skupštine, Višeslav Duk 

sazvao je konstituirajudu sjednicu Županijskog savjeta 

mladih u petak, 18. siječnja, 2013. godine.  

SIJEČANJ, 2013.  

SJEDNICA 1 
Konstituiran Županijski savjet mladih 

 

 
Konstituirajuda sjednica Županijskog savjeta mladih 

  
U petak 18. siječnja, 2013. godine u prostorijama Krapinsko-

zagorske županije održana je konstituirajuda sjednica 

drugog saziva Županijskog savjeta mladih na kojoj je za 

predsjednika izabran Vedran Bukvid te zamjenica 

predsjednika Elizabeta Škvorčec, inače oboje članovi 

prijašnjeg saziva Savjeta mladih. U ime Županije 

konstituirajudu sjednicu drugog saziva Savjeta otvorio je i 

vodio, do izbora novog predsjednika Savjeta, predsjednik 

Županijske skupštine Višeslav Duk. Na dnevnom redu osim 

izbora predsjednika i zamjenika bilo je i Izvješde o radu 

Savjeta u prvom sazivu od 2010. do 2012. koje je 

predstavila predsjednica prošlog saziva Ivana Radanovid. 

Prvi saziv postavio je određene temelje za daljnji rad 

sljededih Savjeta, između ostalog i logotip, web stranicu, ali 

i praksu dobre suradnje s drugim županijskim 

organizacijama Savjeta mladih u Hrvatskoj. Također, važno 

je istaknuti i aktivnost pojedinih članova u okviru regionalne 

mreže mladih Youth Regional Network u sklopu Skupštine 

europskih regija (AER) čime je rad Savjeta mladih podignut i 

na međunarodnu razinu. 

 

VELJAČA, 2013.  

Tijekom veljače pripremljena su i usvojena „Načela za 

donošenje Programa rada Županijskog savjeta mladih u 

2013. godini“, temeljni dokument za rad Županijskog 

savjeta mladih u cijelom drugom mandatu. Načelima su 

definirani oblik, intenzitet i ciljevi rada. Najveda promjena je 

implementacija formata tematskih sjednica te ciljani rad 

Savjeta pod godišnjom generalnom temom. Usvajanjem 

Načela utvrđena je očekivana razina kvalitete predloženih 

tematskih sjednica i govornika a time ujednačena kvaliteta 

rada Županijskog savjeta mladih. Dodatno, dinamika rada 

Savjeta prilagođena je specifičnim datumima, prigodnim za 

obradu određene tematske cjeline.  

SJEDNICA 2 
Usvojen Program rada za 2013. godinu 

 

 Program rada Županijskog savjeta mladih 

 
Na sjednici održanoj 22. veljače, Savjet mladih usvojio je 

Program rada za 2013. godinu. Do kraja godine rad Savjeta 

usmjeren je u tri tematska poglavlja, a sjednice su planirane 

jednom u dva mjeseca. Programom rada Savjeta mladih 

propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i 

temeljne smjernice bududeg rada te se utvrđuju 

programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo 

ostvarenje. Program rada Savjeta mladih sastoji se od 3 

poglavlja: (1) Aktivno sudjelovanje mladih u društvu i civilno 

društvo; (2) Mobilnost, informiranje i savjetovanje te (3) 

Kultura mladih, sport i slobodno vrijeme. Radi pronalaženja 

najboljih mogudih rješenja za probleme mladih u Krapinsko 

- zagorskoj županiji, Savjet mladih de u okviru predloženih 

poglavlja: (1) organizirati okrugle stolove i tematske 

sjednice; (2) služit de se javnim zagovaranjem i javnim 

kampanjama pri poticanju rasprave; (3) razmjenjivati 

iskustava s drugim Savjetima mladih u županiji i Hrvatskoj; 

(4) razmjenjivati iskustva sa jedinicama lokalne i regionalne 

samouprave u Hrvatskoj; (5) sudjelovati u radu 

nadnacionalnih i regionalnih platformi, a posebice u okviru 

Youth Regional Network-a (YRN); (6) sudjelovati na 
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okruglim stolovima, konferencijama i u projektima u 

Hrvatskoj i inozemstvu, posebno u okviru organizacija 

kojima je Krapinsko-zagorska županija članica te u regijama 

s kojima Krapinsko-zagorska županija ima potpisane 

sporazume o suradnji. Program rada za 2013. godinu, 

zajedno sa izvješde o radu 1. mandata rada Županijskog 

savjeta mladih prezentiran je Županijskoj skupštini na kojoj 

su oba dokumenta jednoglasno usvojena.  

OŽUJAK, 2013.  

YRN, Brisel  
Predsjednik Savjeta mladih sudjelovao na sjednici 

Predsjedništva Regionalne mreže mladih 
 

 
Atomium, znamenitost Bruxellesa 

 

Poštujudi predviđenu dinamiku u transformaciji Regionalne 
mreže mladih u zasebno međunarodno legalno tijelo 
temeljeno na belgijskom zakonodavstvu, Predsjedništvo je  
održalo sjednicu od 1. do 3. ožujka 2013. godine u 

Bruxellesu. Predsjednik Savjeta mladih Vedran Bukvid, 
sudjelovao je kao član Predsjedništva mreže, a u ulozi 
Predsjednika odbora za profesionalni život i poduzetništvo 
mladih.  YRN je prema tadašnjem ustroju međunarodna 
organizacija jedinstvena u Europi prema članovima koje 
okuplja. Kako bi se očuvala ova posebnost mreže, a 
istovremeno unaprijedila struktura i omogudio pristup 
fondovima EU i sličnim oblicima financiranja bila je 
potrebna formalizacija Mreže. Uobičajena praksa i 

pogodnost pravnog sustava odredili su Bruxelles kako 
sjedište bududeg legalnog entiteta čemu u prilog ide i 
mogudnost korištenja prostora i kapaciteta AERa. Konačni 
cilj osnivanja legalnog entiteta je ispraviti propust 
napravljen prilikom inicijalnog pokretanja mreže kada ista 
nije odmah organizirana kao zasebni legalni entitet. Zbog 
složene naravi usvojen je postupan proces predlaganja, 
prezentiranja, diskusije, revizije i konačnog usvajanja 
Statuta. Predsjedništvo YRNa održalo je i sastanak za 
glavnim tajnikom AERa Pascal Goergenom. Nakon 
prezentacije postojedeg stanja i problema nemogudnosti 
koje otežavaju efikasan rad YRNa Pascal je iznio stajalište 
AERa prema kojem YRN ima punu podršku i potporu u 
osnivanju legalnog entiteta. Zaključak je bio kako isto ne de 
ugroziti povezanost dviju organizacija ved je izvjesna bolja 
strukturalna povezanost.  

SJEDNICA 3  
Razmatrana problematika „Sudjelovanje mladih u 

demokratskom procesu“  
 

Treda sjednica Županijskog savjeta mladih 

U sklopu 3. sjednice Savjet mladih raspravljao je 

problematiku slabe izlaznosti mladih na izbore i opdenito 

razinu participacije mladih u političkom životu.  Uz tada  

nadolazede lokalne izbore, ponovno je aktualizirano pitanje 

koliki se odaziv mladih može očekivati. Svi dotadašnji izbori 

pokazali su zabrinjavajude malu izlaznost mladih. Mladi kao 

sudionici aktivnog političkog i društvenog života, unatoč 

osobnom angažmanu i ambiciji nerijetko ostaju zakinuti, te 

ne mogu utjecati na donošenje odluka, društvena zbivanja i 

provođenje konkretnih projekata u svojoj sredini. Također, 

iako ima mnogo zainteresiranih za sudjelovanje u 

političkom životu, razina informiranosti mladih o značenju i 

ulozi samih izbora je relativno niska. Zbog aktualnosti 

problematike Savjet mladih je u sklopu 3. sjednice 

organizirao raspravu na temu Sudjelovanje mladih u 

demokratskom procesu. Rezultat rasprave zaključci su 

podijeljeni prema potencijalnom nosiocima predloženih 

aktivnosti – vrtidki odgoj, osnovne i srednje škole. 

Županijski savjet mladih uključio se u projekt „0 promila“ 

U suradnji sa MUP-om i četiri grada u Krapinsko-zagorskoj 

županiji: Krapinom, Zabokom, Pregradom i Oroslavjem, 

tijekom projekta su ispred srednjih škola postavljene 

olupine razbijenih automobila i motora. MUP Krapinsko-

zagorske županije dostavio je statističke podatke o 

prometnim nesredama na području naše županije, a Mreža 

udruga Zagor sastavila letak koji se dijelio u sklopu te 

projekta. Provedena je i anketa. Anketna pitanja su 

postavljena uzorku od 400 ljudi, a anketa je provedena u 

Srednjim školama i Visokoj školi u Krapini. Osim Mreže 

udruga Zagor u Projekt su bili uključeni Savjet mladih 

Krapinsko-zagorske županije, LEO klub Zagorje i udruga 

„Pokreni se“. Sredstva za ovu akciju osigurala je Zaklada 

Zamah. U provedbu projekta ispred Savjeta mladih osobno 

se uključila Elizabeta Škvorčec.  
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Podignuta nova web stranica Županijskog savjeta mladih 

Nova web stranica Županijskog savjeta mladih 

Kako bi se maksimalno povedala transparentnost te javnosti 

jasno prezentirali rezultati rada Županijskog savjeta mladih, 

tijekom ožujka je osmišljena, dizajnirana i pokrenuta nova 

web stranica Savjeta. Na web stranici su uz  skradena 

izvješda, za svaku sjednicu dostupni svi radni dokumenti: 

poziv, zaključak i potpuni zapisnik. Time je dodatno otvoren 

rad Savjeta zainteresiranoj javnosti. Uz informacije o 

sjednicama, web stranica pruža i novosti o ostalim 

aktivnostima Savjeta, ponajviše međunarodnoj suradnji te 

detaljne informacije o svakom članu Savjeta. 

Administriranje web stranice Županijskog savjeta mladih 

time je sa Mreže udruga Zagor prenesena na stručne službe 

Županije čime je povedana dinamika osvježivanja 

informacija te povedana pouzdanost i stabilnost web 

servisa.     

TRAVANJ, 2013 

Predstavnik Županijskog savjeta mladih sudjelovao na 

otvaranju EU projekta Zlatarske udruge mladih 

Sudionici otvaranja projekta Zlatarske udruge mladih 

Zlatarska udruga mladih je u četvrtak 18. travnja održala 

otvorenje projekta Being young in EU - how to start na čijim 

su aktivnostima sudjelovali mladi sa područja grada Zlatara. 

Nakon uspješnog zadovoljavanja formalnih kriterija 

prihvatljivosti, te kriterija kvalitete, od strane Europske 

komisije, Savjetu mladih Grada Zlatara odobreno je 

financiranje projekta Being young in EU - how to start. 

Projekt je inicijalno pokrenuo Savjet mladih Grada Zlatara, a 

provodi se pod okriljem Zlatarske udruge, a realiziran je kao 

transnacionalna suradnja mladih s partnerima iz Italije, 

Savjetom mladih Opdine Belvi sa Sardinije. Zlatarska udruga 

mladih iznijela je mišljenje da su mladi neaktivni i 

nepoduzetni s obzirom na društvenu aktivnost, apolitični i 

izuzetno razočarani dosadašnjim političkim i društvenim 

stanjem i odnosom prema njima. Iz navedenog proizlazi 

potreba za znatnom motivacijom mladih da ih se uključi u 

rad civilnog društva, jer su upravo oni ti koji svojim radom 

mogu doprinijeti svojoj zajednici. Isto mišljenje i isti 

problemi prisutni su i među mladima iz Sardinije (Italija) 

koje je predstavljao Savjet mladih Opdine Belvi. 

SVIBANJ, 2013.  

YRN, Brisel  
Predsjednik Županijskog Savjeta mladih sudjelovao na 

Plenarnom zasjedanju Regionalne mreže mladih 
  

Sudionici plenarnog zasjedanja YRN-a u Briselu 

Regionalna mreža mladih (Youth Regional Network - YRN) 

do Briselskog plenarnog zasjedanja funkcionirala je kao 

platforma Zajednice europskih regija (Assembly of 

European Regions - AER) okupljajudi predstavnike mladih iz 

stotinjak  regija Europe. U cilju unaprjeđenja kapaciteta, 

efikasnijeg zagovaranja politika za mlade te uspješnije 

implementacije projekata u Briselu usvojen statut YRNa, 

čime je službeno započeo proces osnivanja novog 

međunarodnog legalnog entiteta pod belgijskim zakonom. 

Predstavnici  Savjeta mladih Karlovačke, Krapinsko- 

zagorske i Varaždinske županije te Grada Zagreba jedni su 

od osnivača YRN-a kao međunarodne organizacije. Savjet 

mladih Krapinsko-zagorske županije predstavljao je 

predsjednik Savjeta Vedran Bukvid, a ujedno i član 

predsjedništva YRN-a. Raniju uključenost u YRN na razini 

platforme u sklopu AER-a Savjeti mladih prepoznali su kao 

prostor za razmjenu primjera dobre prakse, projekata i 

politika za mlade zbog čega su sudjelovali u novom koraku 
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razvoja organizacije. Dodana vrijednost koju mreža pruža 

kroz jedinstveno okupljanje predstavnika regionalne, a ne 

nacionalne razine time je ne samo očuvana ved su 

postavljeni temelji za širenje na nove članice čime de 

vrijednost  europskih različitosti  dodi do punog izražaja.  

Predstavnici Županijskog savjeta mladih sudjelovali na 

Sajmu udruga Krapinsko – zagorske županije 

Sajmu udruga prisustvovalo oko 40 udruga, vedinom udruga 

mladih, te Crveni križ i Hrvatski zavod za zapošljavanje, a 

posjetitelji su imali priliku vidjeti čime se sve udruge bave. 

Sajam udruga članovi Savjeta mladih posjetili su kako bi se 

osobno upoznali s potencijalima civilnog društva Krapinsko 

– zagorske županije, a posebice segmenta koji se direktno ili 

indirektno orijentira na mlade i rad s mladima.  

Predstavnici Županijskog savjeta mladih sudjelovali na 

obilježavanju Europskog tjedna u Varaždinu 

Predstavnici Županijskog savjeta mladih na Europskom tjednu 

Varaždinska županija je u sklopu obilježavanja Europskog 

tjedna (6.-11. svibnja 2013.) bila domadin EU Pub kviza na 

kojem je sudjelovala peteročlana ekipa ispred Krapinsko - 

zagorske županije. Savjet za europske integracije 

Varaždinske županije ved trinaest godina obilježava 

Europski tjedan. Ovogodišnji Europski tjedan odvijao se od 

6. svibnja pa do subote, 11. svibnja. Bogat program za 

građane bio je isplaniran tijekom cijelog tjedna.  Građani su 

tako imali prilike sudjelovati na programima poput 

„Hrvatski građani-europski građani - Europsko građanstvo i 

potrošačka prava“ koji je održan na Franjevačkom trgu, 

središnjoj manifestaciji obilježavanja Europskog tjedna 

„Okusi Hrvatske“ koja je bila ujedno i manifestacija 

obilježavanja ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, 

manifestaciji „Europa u srcu Varaždinske županije-Hrvatska 

razglednica putuje Europom“, te mnogim drugim 

manifestacijama i programima. Uz spomenute manifestacije 

i programe održao se u Lumini centru European Ultimate 

Pub quiz, na kojem su sudjelovale ekipe iz Međimurske, 

Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske 

županije. Radilo se o interaktivnom kvizu, takozvanom 

teambuilding događaju na engleskom jeziku u kojem je 

sudjelovalo više od 20 ekipa. Članovi ekipe iz Krapinsko - 

zagorske županije bili su Blaž Mislav Bura, Jelena Puh, 

Dorotea Tenšek te članovi Savjeta Mladih KZŽ Elizabeta 

Škvorčec i Mihael Vučkovid.  

LIPANJ, 2013.  

SJEDNICA 4 
Razmatrana problematika „Mreža biciklističkih staza“ 

  

Četvrta sjednica Županijskog savjeta mladih 

Uoči biciklističke sezone Savjet mladih raspravljao je o 

sigurnosti biciklističke infrastrukture, sadržaju koji se 

mladima nudi te programima usmjerenim na popularizaciju 

biciklizma. Okrugli stol održan je na temu  ''Popularizacija 

biciklizma - potencijal i mogudnosti unaprjeđenja 

biciklističke kulture i prometne infrastrukture u Krapinsko –

zagorskoj županiji''. Cilj okruglog stola je okupiti sve 

relevantne dionike šireg raspona disciplina i struka s 

područja odgoja i obrazovanja, uprave  te razvoja prometne 

infrastrukture i turizma, kako bi se potaknula i pokrenula 

rasprava o razvoju biciklističke kulture i mogudnostima 

uvođenja biciklističkih ruta i staza. Na okruglom stolu 

sudjelovali su predstavnici Zagorske razvojne agencije, 

Saveza biciklista, Turističke zajednice KZŽ, Krapinsko – 

zagorske županije Policijske uprave KZŽ te Županijske 

uprave za ceste. Savjet mladih zaključio je kako je potrebno 

raditi na edukaciji i senzibiliziranju stanovništva i 

motiviranju kreatora turističke ponude u cilju iskorištavanja 

potencijala. Prije same tematske rasprave članove Savjeta 

mladih pozdravili su novi župan Krapinsko-zagorske 

županije Žejko Kolar i njegovi zamjenici mr.sc. Jasna Petek 

prof. te Anđelko Ferek-Jambrek, dipl.ing. Župan i zamjenici 

podsjetili u članove Savjeta mladih kako su uvijek otvoreni 

za sugestije i prijedloge.    
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SRPANJ, 2013. 

SJEDNICA 5 
Razmatrana problematika: „Međunarodna i regionalna 

suradnja – mogudnosti za mlade“  
 

Peta sjednica Županijskog savjeta mladih 

Pristupanje Europskoj uniji bio je novi zamašnjak mobilnosti 

mladih zbog povedanja dostupnosti programa mobilnosti i 

razmjene mladih. Uz ved postignute suradnje i članstva u 

nadnacionalnim i regionalnim organizacijama pristupanje 

Uniji ponudilo je nove platforme za suradnju mladih. Kako 

bi se optimalno iskoristile postojede mogudnosti te 

potencijalno unaprijedila suradnja ili ostvarila nova 

potrebno je bilo informirati mlade o mogudnostima istih. 

Međunarodna iskustva mladima omoguduju proširivanje 

vidika, razmjenu primjera dobrih praksi, ali i mogudnost 

neformalnog obrazovanja. Time stječu nove kvalifikacije i 

postaju konkurentniji na tržištu rada. Također 

međunarodna suradnja potiče kulturu tolerancije i 

unaprjeđuje kvalitetu rada organizacija civilnog društva. 

Postojano je niska mobilnost i međunarodna suradnja 

mladih u Krapinsko zagorskoj županiji iako postoje primjeri 

dobre prakse. Poticanjem rasprave na temu mobilnosti i 

međunarodnih fondova cilj je bio povedati informiranost, a 

time i iskorištavanje pruženih mogudnosti. Na sjednici su uz 

članove Savjeta raspravljali i mr.sc. Jasna Petek 

prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti, Nataša 

Hlaban, stručna suradnica za europske integracije i 

regionalnu suradnju KZŽ, Hrvoje Kovač, zamjenik 

gradonačelnika Lepoglave, Mario Žuliček, potpredsjednik 

Nezavisne udruge mladih iz Lepoglave i Marjolene Viala, 

sudionica programa međunarodne razmjene iz Francuske. 

Predstavljene mogudnosti unutar programa i inicijativa u 

sklopu članstava Krapinsko-zagorske županije u Skupštini 

europskih regija (AER) i Regionalne mreže mladih (YRN), 

zatim Institutu regija Europe (IRE) te skorog članstva u 

Radnoj zajednici Alpe-Jadran, ali i putem Ureda europskih 

regija u Bruxellesu. Spomenut je program Mladi na djelu te 

Europa za građane koji su jedni od najperspektivnijih 

programa za mlade. Prijava projekata na te programe je 

jednostavna, a mogudnosti su brojne. Također, predstavljen 

je program Eurodyssey koji pruža priliku da volontirajudi u 

drugoj zemlji, mladi stječu nove vještine, poznanstva te 

usavršavaju znanje stranih jezika. Istaknut je problem 

aktiviranja mladih ljudi da se informiraju i educiraju za 

prijavu i provedbu projekata iz fondova Europske unije koji 

su nam na raspolaganju. 

KOLOVOZ, 2013.  

Županijski savjet mladih organizirao edukaciju za 

organizacije civilnog društva o apliciranju na fondove EU 

Službeni logo projekta „Youth in Action“ Europske komisije 

S ciljem unaprjeđenja međunarodne suradnje organizacija 

civilnog društva Krapinsko – zagorske županije, Županijski 

savjet mladih u subotu 24. kolovoza, organizirao je 

edukaciju o programu Youth in Action Europske komisije. 

Sudionici edukacije, organizacije civilnog društva, imali su 

priliku upoznati se sa aktualnim višegodišnjim projektom 

Europske komisije osmišljenim upravo kao podrška 

aktivnostima civilnog društva. Edukacijom u Oroslavju 

sudionicima su predstavljeni koncept, ciljevi i specifičnosti 

projekta kao i sam način apliciranja. Posebno je istaknuta  

važnost pronalaženja pouzdanih partnera iz drugih zemalja 

za konačnu uspješnost projekta. Edukaciju je održala Ivana 

Radanovid, predsjednica Mreže udruga Zagor. Nakon 

edukacije, sudionici su organizirano posjetili Open space 

meeting u sklopu Jailhouse festivala u Lepoglavi. Nezavisna 

udruga mladih tom je prigodom uz sudionike edukacije 

održane u Oroslavju ugostila i međunarodne partnere sa 

projekata na kojima je i sama sudjelovala. Sudionicima je 

time pružena prilika upoznati pouzdane partnere, 

predstavnike organizacija civilnog društva iz drugih država, i 

uspostaviti kontakte za bududu suradnju.  
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RUJAN, 2013. 

SJEDNICA 6 
Razmatrana problematika: „Uloga savjeta mladih u 

lokalnoj zajednici“ 
 

Šesta sjednica Županijskog savjeta mladih 

Ususret usvajanju novog Zakona o savjetima mladih na 

svojoj šestoj sjednici Savjet mladih Krapinsko – zagorske 

županije ugostio je gospodina Antu Martida, načelnika 

sektora za mlade Ministarstva socijalne politike i mladih.  

Osim predstavnika resornog ministarstva na sjednici su uz 

članove Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije 

sudjelovali i predstavnici opdinskih i gradskih savjeta mladih 

iz Krapinsko – zagorske županije te zamjenica župana za 

društvene djelatnosti, mr.sc. Jasna Petek. Sjednica 

otvorenog karaktera posvedena je promjenama u 

djelokrugu i načinu rada Savjeta mladih. Pri tome je 

gospodin Martid detaljno predstavio promjene, ali i 

upozorio na probleme u radu savjeta mladih zbog kojih je 

do promjena prvotno i došlo. Sjednica je omogudila 

razmjenu iskustva i viđenja uloge savjeta mladih s pozicije 

ministarstva, županije te članova savjeta mladih. U svom 

izlaganju gospodin Martid zaključio je kako su savjeti mladih 

prilika za afirmaciju mladih i njihovu aktivnu participaciju u 

društvu. Naglasio je i na problem „etiketiranosti“ članova 

savjeta mladih od strane zajednice i vršnjaka do kojeg dolazi 

zbog nepoznavanja karaktera institucije savjeta i 

poistovjedivanja istog s poligonom za mlade političare. Rad 

Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije gospodin 

Martid istaknuo je kao poželjan primjer dobre prakse. 

Zamjenica župana, mr.sc. Jasna Petek ocijenila je suradnju 

Savjeta mladih sa Županijskom skupštinom i ostalim 

službama Krapinsko – zagorske županije veoma pozitivnom i 

primjerom lokalnim savjetima. U nastavku je ukazala na 

problem nejednake aktivnosti mladih na području županije 

te nedovoljnu informiranost o građanskom društvu. Vedran 

Bukvid, predsjednik Savjeta mladih Krapinsko – zagorske 

županije, upozorio je kako su se jedino Savjet mladih grada 

Krapine i Savjet mladih opdine Krapinske Toplice odazvali 

pozivu na otvorenu sjednicu. S druge strane još je 

alarmantnije što 25 od 33 jedinice lokalne samouprave u 

Krapinsko – zagorskoj županiji uopde nemaju konstituiran 

savjet mladih iako je to predviđeno postojedim Zakonom o 

savjetima mladih. Naglasio je kako se time mladima 

oduzima predviđena uloga ravnopravnog sudionika u 

društvenom životu zajednice, a još važnije njihove ideje 

ostaju neiskorištene u svrhu razvoja. Na istoj su sjednici 

usvojena „Načela za donošenje Programa rada Županijskog 

savjeta mladih u 2014. godini“. Dokument je temeljen na 

načelima iz 2013. godine te unaprijeđen kao odgovor na 

iskustva i problematiku u radu tijekom 2013. godine. 

LISTOPAD, 2013.  

YRN, Banja Luka 
Predsjednik Savjeta mladih sudjelovao na sjednici 

Predsjedništva Regionalne mreže mladih 
 

Sjedište Vlade Republike Srpske, Banja Luka 

Predsjedništvo Regionalne mreže mladih (YRN) redovito 

održava sjednice između uobičajenih plenarnih sjednica 

Mreže. Svaka sjednica omogudava kontinuitet rada Mreže, 

adresiranje tekudih pitanja, unaprjeđenje rada i razvoj 

strategija te otvara poseban prostor za uspostavljanje 

suradnje sa novim regijama. Jesenska sjednica 2013. godine  

je na poziv Republike Srpske održana u Banja Luci. Upravo 

je aspiracija prema regionalnoj i međunarodnoj suradnji i 

razmjeni iskustava potaknula Republički savjet mladih 

Republike Srpske da ugosti Predsjedništvo Regionalne 

mreže mladih. Tijekom susreta predstavnika YRNa i 

Republičkog savjeta mladih zaključeno je kako bi suradnjom 

sa Savjetima mladih i sličnim regionalnim organizacijama 

koje imaju dužu tradiciju postojanja i više iskustva 

Republički savjet mladih mogao unaprijediti svoj rad i 

konstruktivnije djelovati. Zaključeno je kako YRN može 

pružiti instrumente za poticanje regionalne i međunarodne 

suradnje te pomodi budude međuregionalne projekte 

ponajprije angažiranjem svojih članica, ali i pružanjem 

tehničke potpore suradnji i projektima. Sama sjednica 

Predsjedništva bila je posvedena izradi nacrta ključnih 
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dokumenata za konačnu formalizaciju YRNa pod belgijskim 

zakonodavstvom. Nastavak je to rada s prošle sjednice 

Predsjedništva tijekom koje je usvojen nacrt Statuta, a koji 

su na prošloj plenarnoj sjednici članice mreže prihvatile i 

time započele zakonski postupak formalizacije Mreže. 

Sjednica u Banja Luci rezultirala je nacrtom „Rules of 

preocedure“, dokumenta koji detaljno određuje bududi rad 

YRN-a,  „Strategic priorities“, dokumentom koji definira 

programske i strateške prioritete YRN u sljededem 

višegodišnjem razdoblju te nacrtom ugovora između AER-a i 

YRN-a kojim se dodatno uređuje odnos te prava i obveze 

obje organizacije i omoguduje dublja povezanost i razvoj 

suradnje. Sada je na članicama mreže da tijekom sljededeg 

plenarnog zasjedanja razmotre predložene nacrte 

dokumenata te iste usvoje. U tada aktualnom mandatu 

Predsjedništva Regionalne mreže mladih (YRN) sudjelovali 

su Hrvoje Kovač iz Varaždinske županije, predsjedavajudi 

Odborom za društvene medije, te Vedran Bukvid, 

predsjednik Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije, 

predsjedavajudi Odborom za profesionalni život i 

poduzetništvo mladih. 

STUDENI, 2013.  

YRN, Rumunjska 
Predstavnice Županijskog savjeta mladih sudjelovale na 

plenarnom zasjedanje Regionalne mreže mladih  
 

 Središte grda Covasne, Rumunjska 

 
Plenarno  jesensko zasjedanje članica Regionalne mreže 

mladih održano je 14. – 17. studenog u pokrajini Covasni u 

Rumunjskoj. Hrvatska delegacija pokazala se najbrojnijom, a 

predstavljali su je članovi Savjeta mladih Krapinsko-

zagorske, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, 

Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Zasjedanje 

predstavnika regija članica rezultiralo je izglasavanjem 

pravnog statusa i unutarnjeg ustrojstva mreže kao formalne 

organizacije te su usvojene izmjene Statuta izglasanog na 

posljednjem plenarnom zasjedanju u Bruxellesu u svibnju 

ove godine. Time je statut organizacije usklađen s 

odredbama Skupštine europskih regija (Assembly of 

European Regions - AER). Prema Statutu organizacije 

izabrano je novo Predsjedništvo koje se po prvi puta sastoji 

od predsjednika, dva potpredsjednika, blagajnika i četiri 

predsjednika odbora. Sukladno utvrđenim strateškim 

prioritetima Mrežu mladih čine četiri odbora: ''Professional 

life and entrepreneurship'', ''Health and social affairs'',  

''Culture and education'' i ''Educational training and 

networking''. Član savjeta mladih Varaždinske 

županije, Mario Žuliček odabran je za predsjednika Odbora 

''Educational training and networking'' čime je zadržan 

kontinuitet visokog angažmana hrvatskih članova u 

regionalnoj mreži. Krapinsko – zagorsku županiju 

predstavljale su članice Savjeta mladih Krapinsko-zagorske 

županije Elizabeta Škvorčec i Tina Lackovid te predsjednica 

Mreže udruga Zagor Ivana Radanovid. Sudjelovale su na 

radionicama odbora ''Educational training and networking'', 

gdje je predstavljen novi program Europske komisije za  

obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport - Erasmus +. 

Program bi trebao biti jedan od glavnih alata Regionalne 

mreže mladih u unaprjeđenju kvalitete rada i umrežavanju 

članica. 

SJEDNICA 7 
Usvojen Programa rada za 2014. godinu  

 

Sedma sjednica Županijskog savjeta mladih 

Usvajanjem programa rada za 2014. godinu Savjet mladih 

nastavio je sa kontinuiranom raspravom o specifičnim 

problematikama mladih. Za 2014. godinu predviđeno je 7 

tematskih sjednica s najvedim naglaskom na socijalnu i 

ekonomsku uključenost mladih u društvo. Sedma sjednica 

Savjeta mladih najvedim je dijelom posvedena identifikaciji 

aktualnijih problematika s kojima se mladi susredu. Tijekom 

2014. godine Županijski savjet mladih odlučio je zadržati  

ved implementiran koncept rada temeljen na tematskim 

sjednicama. Pokazalo se kako otvorenom raspravom sa 

stručnim i iskusnim osobama, Županijski savjet mladih može 

uočiti uzroke određenih problema. Tradicionalni pristupi 

rješenjima ostavljaju se u drugom planu jer dugoročne 

probleme  ne možemo riješiti primjenom onih razmišljanja 

koja su nas dovela do tih problema. Županijski je savjet 
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mladih na sjednici također usvojio izvješde sa sjednice 

Predsjedništva Youth Regional Network-a izvješde sa 

plenarnog zasjedanja Youth Regional Network-a, te izvješde 

sa 3. sjednice Županijske skupštine. Posebna rasprava 

evaluirala je postojede i  definirala budude obaveze članova 

Savjeta, rezultat čega su usvojene inicijative o korekcijama.   

PROSINAC, 2013. 

Dvoje predstavnika Županijskog savjeta mladih sudjelovali 

na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Zagrebu 

Crkva Sv. Marka, Zagreb 

Konferencija Savjeta mladih na temu „Okvir djelovanja 

savjeta mladih u Republici Hrvatskoj“ održala se u Zagrebu 

od 13. do 15. prosinca 2013. godine, u organizaciji Savjeta 

mladih Grada Zagreba. Savjet mladih Grada Zagreba tom je 

prilikom ugostio 113 predstavnika iz 53 lokalna i županijska 

savjeta mladih. Županijski savjet mladih Krapinsko - 

zagorske županije predstavljali su Vedran Bukvid, 

predsjednik Savjeta te Tina Lackovid, članica Savjeta. Cilj je 

Konferencije bio okupiti predstavnike savjeta mladih u 

svrhu stvaranja zajedničkih zaključaka o okviru djelovanja 

savjeta mladih. Problem djelokruga i mogudnosti rada 

savjeta mladih do sada se istaknuo kao najčešde postavljano 

pitanje u međusobnoj suradnji i komunikaciji predstavnika 

savjeta mladih. Provedba Zakona o savjetima mladih u 

praksi uvelike ovisi o angažmanu i radu njihovih članova/ica, 

stoga je Konferencija pokušala međusobnom razmjenom 

iskustava i ideja doprinijeti stvaranju smjernica za 

unaprijeđeni rad savjeta mladih. Programski, Konferencija 

je bila podijeljena u dva dijela. Prvi dio obuhvadao je 

predavanja, radionice i okrugli stol na temu ¨Okvir 

djelovanja savjeta mladih", koji je održan u petak, 13. 

prosinca. Cilj je ovog dijela Konferencije bio pružiti 

informacije potrebne sudionicima za rad u grupama čiji je 

zadatak donošenje zaključaka Konferencije. Drugi dio 

Konferencije odnosio se na program koji se održavao u 

subotu, 14. prosinca, a obuhvadao je rad u skupinama u 

obliku tematskih radionica te na kraju, tredega dana 

Konferencije, u nedjelju 15. prosinca donošenje i 

prihvadanje zaključaka Konferencije i potpisivanje 

zaključaka. Nacionalna konferencija iskorištena je i kako bi 

se na njenim marginama susreli predstavnici Savjeta mladih 

iz sjeverne Hrvatske. U 2014. godini, dogovoreno je, Savjeti 

mladih iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, 

Koprivničko-križevačke, Zagrebačke županije te Savjet 

mladih Grada Zagreba intenzivirat de međusobnu suradnju. 

Konkretno, uspostaviti de se kontinuirani oblik razmjene 

dobre prakse, zajedničkih edukacija te zajedničkih sjednica.  

Program rada Županijskog Savjeta mladih za 2014. godinu 

predstavljen na sjednici Županijske skupštine 

Kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko – 

zagorske županije, Savjet mladih odgovoran je zakonski i 

prema pravilniku o radu godišnji program rada predstaviti 

Skupštini i tražiti usvajanje istoga. Tom prilikom vijednici su 

imali priliku osobno se osvrnuti na rad Županijskog savjeta 

mladih te komentirati dinamiku utvrđenu za narednu 

godinu. Nakon predstavljanja i rasprave, program rada 

jednoglasno je usvojen.  

SJEDNICA 8 
 Razmatrana problematika: „Volonterstvo“ 

 

Osma sjednica Županijskog savjeta mladih 

Djelovanjem volontera ostvaruje se komunikacija između 

institucija i društva u cjelini. Za volonterizam ključni su 

pojedinci koji su spremni odvojiti dragocjeno vrijeme, trud, 

sposobnosti i znanje za plemeniti cilj pomaganja raznih 

udruga, inicijativa, škola ili institucija. Sve u konačnom cilju 

ostvarivanja društvene, kulturne i obrazovne svrhe 

navedenih. Kako bi utvrdili moguda područja unaprjeđenja 

volonterizma u Krapinsko – zagorskoj županiji, Savjet mladih 

inicirao je raspravu na kojoj su uz članove Savjeta mladih 

sudjelovale osobe koje ili same volontiraju ili su uključene u 

rad sa volonterima. Sjednici Županijskog savjeta mladih tako 

su prisustvovale volonterke s iskustvom Nikolina 

Tustid te Jana Borovčak koje su Savjetu prezentirale osobno 
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iskustvo volontiranja. Kakva je praksa u organizacijama koje 

koriste volontere predstavile su Ivana Radanovid iz Mreže 

udruga ZAGOR, te Jasenka Borovčak, tajnica Društva naša 

djeca iz Zaboka. Zaključci sjednice usmjereni su na 

unaprjeđenje promocije volonterizma, uspostavu sustava 

volonterskih klubova u srednjim školama te potporu 

međunarodnoj mobilnosti volontera. U sklopu sjednice, 

Savjetu mladih predstavila su se dva nova člana Karlo 

Plukavec i Ivan Gregruovid. Oni de do kraja II. saziva 

Županijskog savjeta mladih zamijeniti dvije članice kojima su 

kvalitetu sudjelovanje u radu Savjeta umanjile poslovne i 

sveučilišne obaveze. Također, nastavno na zaključak 

Nacionalne konferencije Savjeta mladih, Županijski savjet 

mladih Krapinsko – zagorske županije formirao je Radnu 

skupinu za regionalnu suradnju. Predsjedavajuda ranoj 

skupini je Tina Lackovid (Županijski savjet mladih), a članovi 

su Radne skupine su Mateja Štokan, (Županijski savjet 

mladih) te Vedran Petek, (Savjeta mladih opdine Krapinske 

Toplice). 

SIJEČANJ, 2014.  

Predstavnik Županijskog savjeta mladih sudjelovao u radu 

Povjerenstva za dodjelu županijskih stipendija 

Uključivanjem u rad Povjerenstva za dodjelu županijskih 

stipendija, Savjet mladih aktivno je zagovarao reviziju i 

osuvremenjivanje sustava dodjele stipendija. Dinamičnost 

obrazovnog sustava koja je potaknuta gospodarskim 

promjenama nije bila adekvatno popradena modernizacijom 

sustava stipendiranja učenika i studenata. Iako su potrebe 

uvijek vede od financijskih mogudnosti, Savjet je prepoznao 

prostor za napredak u raspodjeli sredstava namijenjenih 

stipendiranju. Stipendije za 2013/14. godinu dodijeljene su 

prema postojedem pravilniku, ali je istovremeno predloženo 

osnivanje posebne radne skupine zadužene za analizu i 

predlaganje osuvremenjenog sustava stipendiranja. Savjet 

mladih ved je u svom prvom mandatu upozoravao na 

manjkavost sustava stipendiranja, posebno stipendiranja 

studenata. Pritom se premalo naglaska stavljalo na 

poticanje izvrsnosti, a velik broj kriterija prema kojima se 

određuje dobitnik stipendije doveo je do situacije u kojoj se 

ne stipendiraju studenti sa istaknutim rezultatima, niti oni 

najslabijeg imovinskog statusa. Kompenziranjem između 

dvije skupina stvoren je zamršeni sustav koji je što prije 

potrebno revidirati i prilagoditi potrebama društva. Savjet 

mladih ostao je otvoren za uključivanje u rad na izradi 

novog pravilnika o stipendiranju srednjoškolaca i studenata.  

   

 

VELJAČA, 2014.  

SJEDNICA 9 
Razmatrana problematika: „Stanje i potencijali 

obrazovnog sustava u Krapinsko – zagorskoj županiji“ 
 

Deveta sjednica Županijskog savjeta mladih 

Nedvojbeno je da osobe do 30. godine života najviše 

vremena provode u obrazovnom sustavu. Prvu sjednicu u 

2014. godini Savjet mladih posvetio je analizi stanja i prilika 

obrazovnog sustava u Krapinsko - zagorskoj županiji. Rad 

Savjeta mladih Krapinsko - zagorske županije u 2014. godini 

previđa sistematičnu obradu segmenata života tipične 

mlade osobe. Zbog značajnosti u oblikovanju i njenom 

bududem razvoju na prvoj sjednici u 2014. godini analiziran 

je obrazovni proces. U obrazovnom procesu uloga 

regionalne samouprave je marginalizirana. Istovremeno 

ostaje odgovornost Županije u pridonošenju kvalitetnom 

obrazovanju i odgoju mladih te potreba kontinuiranog 

pradenja stanja. Uvažavajudi individualnost i sposobnosti 

svake mlade osobe, obrazovni sustav treba pružiti 

prilagođene forme i programe edukacije. U izloženom 

kontekstu, Savjet mladih Krapinsko – zagorske županije 

održao je tematsku sjednicu o stanju i potencijalima 

obrazovnog sustava. Cilj sjednice bio je okupiti predstavnike 

svih sfera obrazovnog sustava u Krapinsko – zagorskoj 

županiji, kao i predstavnike Zavoda za zapošljavanje i 

gospodarstvenika. Holističkim pristupom uspoređena je 

usklađenost sadašnjeg obrazovnog sustava sa bududim 

zahtjevima tržišta rada. Svoj pogled na obrazovni sustav 

predstavili su: Jasna Petek, Zamjenica župana za društvene 

djelatnosti, Ivan Lamot, Pročelnik upravnog odjela za 

obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Blaž Mislav 

Bura, Vijede učenika Srednje škole Krapina, Ivica Rozijan, 

Voditelj aktiva ravnatelja srednjih škola Krapinsko - 

zagorske županije, Radivoje Radid, Medicinski fakultet 

Osijek, Ivica Zubid, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, 

Tihomir Vrančid, Pučko otvoreno učilište Zabok, Helena 

Matuša, ZARA, Sanja Mihovilid, HGK - županijska komora 

Krapina, Renata Vranid, OK Krapinsko - zagorske županije te 

Mirjana Jurman, HZZ - područni ured Krapina. 



                                                                                                                                                                                         mladi.kzz.hr 12 
 

OŽUJAK, 2014. 

SJEDNICA 10 
Razmatrana problematika: „Sport i uloga mladih u sportu 

u KZŽ – zdrava prehrana i fizička aktivnost mladih“ 
 

Deseta sjednica Županijskog savjeta mladih 

Sport i rekreacija mladih bitan su aspekt svake društvene 

zajednice. Svjesni činjenice da se stanje u gospodarstvu i 

ekonomsko - socijalna situacija uvelike odražavaju na sport i 

sportska događanja, Županijski savjet mladih potaknuo je 

raspravu o trenutnim problemima u sportu, a kako 

komplementarnu temu rasprava je obuhvatila i tendencije u 

prehrambenim navikama mladih. Cilj sjednice bio je 

pokrenuti širu raspravu na temu stanja u sportu i zdravog 

načina života mladih te identificirati konkretne aktivnosti 

kojima Županija može pomodi u dizanju svijesti o zdravom 

načinu života. Uz članove Županijskog savjeta mladih 

problematiku su analizirali predstavnici sportskih udruga i 

klubova, predstavnik športske zajednice Krapinsko - 

zagorske županije, predstavnik Nogometnog saveza 

Krapinsko - zagorske županije, predstavnik Zavoda za javno 

zdravstvo te magistar nutricionizma, gospodin Nenad 

Bratkovid. Sjednici je bila nazočna i predsjednica županijske 

skupštine, gospođa Vlasta Hubicki te zamjenica  župana za 

društvene djelatnosti Jasna Petek. Šire poimanje zdravog 

načina života uz sport zasigurno krede od prehrane. Trend 

porasta broja djece i mladih prekomjerne tjelesne težine 

poziva na pozornost i preventivno djelovanje. Problem je 

dijelom uzrokovan lošim prehrambenim navikama te 

fizičkom neaktivnošdu. U svrhu poticanja razvoja 

kvalitetnijih životnih navika djece i mladih, potrebna je 

kvalitetna i konstantna zdravstvena edukacija i savjetovanje 

o prehrambenim navikama, te poticanje mladih na bavljenje 

sportom. Sportske udruge i klubovi funkcioniraju 

zahvaljujudi entuzijazmu zaljubljenika u sport. Mogudnost 

rekreativnog bavljenja sportom i dostupnost adekvatne 

infrastrukture možemo smatrati javnim dobrom. Samim 

time opravdano je očekivati postojanje iste. Uvijek postoji 

prostora za unaprjeđenje sportske infrastrukture, a 

kontinuirano ulaganje u nju treba uskladiti s drugim 

proračunskim prioritetima. S druge strane potpora 

sportskim klubovima otvara pitanje: Gdje je jasna granica 

rekreativnog bavljenja sportom i komercijalne djelatnosti? 

Nepovoljni trendovi doveli su nas do situacije u kojoj je 

marginalizirano spontano okupljanje mladih i rekreativno 

bavljenje sportom. Profesionalizacija sporta iziskuje 

prepoznavanje potreba od strane privatnog sektora, do 

čega još nije došlo.  Kako značajnije probleme, predsjednik 

Savjeta Vedran Bukvid u zaključnu sjednice istaknuo je 

nepoznavanje stvarnih opasnosti pretilosti od strane 

roditelja, izostanak liječnika sportske medicine na području 

županije, pad motiviranosti školaraca za bavljenje sportom i 

manja uključenost djevojčica u sportske aktivnosti u odnosu 

na dječake. Također diskusijom je upozoreno na potrebu 

vedeg prepoznavanja projekata civilnog društva koji tijekom 

ljeta mobiliziraju mlade oko ideje sporta.  

Predstavljen početak natječaja za izradu novog vizualnog 

identiteta Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije 

 
Novi službeni logo Županijskog savjeta mladih 

U cilju unaprjeđenja komunikacije s javnošdu i 

prepoznatljivosti Županijskog savjeta mladih kao institucije, 

pokrenut je postupak pozicioniranja Savjeta prema javnosti. 

Ostvarenje konačnog cilja planirano je kroz program koji 

uključuje novo rješenje vizualnog identiteta Savjeta, 

usklađeno sa podnebljem i funkcijom Savjeta, usklađen 

način istupanja u medijima te novim pristupom objavama 

na web stranici Savjeta. 
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Izvješde o radu Županijskog savjeta mladih predstavljeno  

Odboru za društvene djelatnosti i Županijskoj skupštini 

Sjednica skupštine Krapinsko – zagorske županije 

Poštujudi zakonom predviđenu proceduru, Županijski savjet 

mladih početkom 2014. godine podnio je izvješde o radu u 

proteklom razdoblju. Predstavljena je analiza uspješnosti 

realizacije usvojenog Programa rada za 2013. godinu i 

pojašnjena odstupanja od programa rada i korekcije istog. 

Predstavljanje izvješda iskorišteno je od strane vijednika da 

izraze stav kluba zastupnika i svoj osobni stav glede 

ostvarenja predstavljenih od strane Županijskog savjeta 

mladih. Naglašena je važnost kvalitetnog izbora članova III. 

mandata Županijskog savjeta mladih krajem 2014. godine.    

TRAVANJ, 2014. 

Gradovima i opdinama u Krapinsko – zagorskoj županiji 

upuden dopis u okviru aktivnosti poticanja osnivanja 

lokalnih Savjeta mladih 

Slijedom zaključaka 6 sjednice Županijskog savjeta mladih i 

temeljem Programa rada za 2014. godinu, Županijski savjet 

mladih osmislio je Program poticanja lokalnih samouprava 

na osnivanje lokalnih Savjeta mladih. Aktivnosti programa 

uključuju: (1) Osnivanje i ažuriranje baze podataka o 

osnovanim lokalnim Savjetima mladih na području 

Krapinsko – zagorske županije; (2) Periodično obradanje 

gradonačelnicima i načelnicima čije lokalne samouprave još 

nisu osnovale lokalni Savjet mladih; (3) Uključivanje 

predstavnika lokalnih Savjeta mladih u rad Županijskog 

savjeta mladih; (4) Aktivno podržavanje rada i savjetodavna 

podrška lokalnim Savjetima mladih; (5) Informiranje i 

umrežavanje lokalnih Savjeta mladih. Početak provođenja 

programa obilježen je slanjem dopisa gradonačelnicima i 

načelnicima lokalnih jedinica na području Županije. 

Dopisom su upoznati sa prednostima postojanja lokalnog 

Savjeta mladih kao i sa zakonskom obvezom osnivanja 

Savjeta mladih.   

 

 SVIBANJ, 2014. 

SJEDNICA 11 
Razmatrana problematika: „Alternativni oblici ciljnog 

okupljanja mladih“ 
 

J
edanaesta sjednica Županijskog savjeta mladih 

 
Jedanaesta sjednica Županijskog savjeta mladih bila je 

posvedena alternativnim oblicima ciljnog okupljanja mladih. 

Kao dio te skupine Savjet mladih prepoznao je okupljanje 

mladih oko vatrogasne zajednice, Crvenog križa te u 

odredima izviđača. Svaka organizacija treba s posebnom 

pozornošdu prilaziti aktivnostima koje se odnose na rad s 

mladima. Iako se radi o javnim tijelima, položaj spomenutih 

organizacija nalikuje institucionalnom uređenju, što istima 

daje odgovorniju ulogu u zajednici. U tom slučaju 

uključivanje mladih u aktivnosti organizacije ne samo da 

ispunjava njihovo slobodno vrijeme ved dugoročno 

priprema mlade za preuzimanje odgovornih uloga u 

društvu. Kumulativno time je stavljen dodatan naglasak na 

važnost odgovornog pristupa spomenutom segmentu 

mladeži. Kompetencije i vještine koje mladi stječu ovakvim 

angažmanom direktno su stavljene na uslugu društvu u 

dugom roku zbog čega je posebno važno osigurati 

dugoročno i stabilno funkcioniranje tih i sličnih organizacija. 

Savjet mladih ukazao je na potencijale integracije aktivnosti 

vatrogasnih društava, organizacija Crvenog križa te odreda 

izviđača, a koje su namijenjene mladima. Vjerujemo kako je 

nuđenjem sveobuhvatnih aktivnosti, u suradnji sa osnovnim 

i srednjim školama, mlade mogude dodatno motivirati na 

uključivanje u njihov rad, a širu javnost adekvatno 

informirati o njihovom značaju i ulozi.  
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LIPANJ, 2014.  

YRN, Švedska  
Dva predstavnika Županijskog savjeta mladih sudjelovalo 

na Plenarnom zasjedanju Regionalne mreže mladih 

 Jönköping, Švedska 

Nove okolnosti gospodarskog razvoja stavljaju pred regije 

Europe novi izazov – iznalaženje inovativnih modela 

poslovanja. Proljetna plenarna sjednica YRNa 

problematizirala je koncept socijalnog poduzetništva kao 

jedan od mogudih odgovora. Nezaposlenost mladih 

zajednički je problem regija Europe. Iako intenzitet 

problematike varira među državama i regijama, 

potencijalne dugotrajno negativne posljedice na 

gospodarstvo i socijalnu strukturu upozoravaju kako je 

potrebno provođenje odlučnih javnih politika usmjerenih na 

otklanjanje nezaposlenosti. Tradicionalne metode pasivnih i 

aktivnih politika zapošljavanja i pomodi nezaposlenima 

pokazale su se nedovoljnima u mnogim europskim regijama 

zbog čega je nezaposlenost mladih na najvišim razinama od 

II. svjetskog rata. Youth Regional Network, mreža koja 

okuplja predstavnike regionalnih Savjeta mladih i 

ekvivalentnih institucija iz šire europske regije posvetila je 

proljetnu sjednicu seriji panel predavanja, radionica i 

seminara pod krovnom temom „socijalno poduzetništvo“. 

Temeljem ranije usvojenih dokumenata od strane Assembly 

of European Regions, osnivača YRN-a, predstavnici mladih iz 

regija članica analizirali su predstavljene primjere dobre 

prakse javnih politika. Uloženi trud u analize, istraživanja i 

razvoj javnih politika u poticanju socijalnog poduzetništva 

na taj su način dobili dodatnu vrijednost. Nesebična 

razmjena primjera dobre prakse ima za cilj ubrzati 

otklanjanje zajedničkih problema regija Europe. Hrvatske 

regije u Mreži nisu samo pasivni promatrači, ved 

ravnopravno doprinose iznalaženju rješenja problema. To 

potvrđuje i održana prezentacija primjera socijalnog 

poduzetništva razvijenog u Čakovcu. Rad tematski 

orijentiranih radnih skupina obrađivao je specifične 

segmente u implementaciji politika poticanja socijalnog 

poduzetništva. Analizirana je povezanost socijalnog 

poduzetništva i društvenih skupina sa manjim 

mogudnostima; Pripremljeni su idejni koncepti 

međunarodnih projekata namijenjeni edukaciji mladih o 

principima socijalnog poduzetništva; Analizirana je 

vertikalna usklađenosti politika poticanja socijalnog 

poduzetništva od razine međunarodnih institucija do razine 

lokalne implementacije te je utvrđen potencijal društvenih 

mreža u realizaciji poduzetničkih inicijativa u skladu sa 

načelom socijalnog poduzetništva.  Savjet mladih Krapinsko 

– zagorske županije predstavljali su Vedran Bukvid i Ivan 

Gregurovid. Uz predstavnike Savjeta mladih Krapinsko – 

zagorske županije sudjelovali su i predstavnici Savjeta 

mladih: Međimurske, Varaždinske, Karlovačke i Zadarske 

županije te predstavnici Savjeta mladih Grada Zagreba.  

* * * 

Slijedom donošenja novog Zakona o savjetima mladih, a 

povodom pokretanja postupka osnivanja Županijskog 

savjeta mladih u III. mandatu, na traženje predsjednice 

Županijske skupštine, Županijski savjet mladih dao je  

mišljenje na prijedlog odluke o osnivanju Županijskog 

savjeta mladih u tredem mandatu. Tom prilikom, analizirane 

su otegotne okolnosti proizašle iz prethodne odluke o 

osnivanju II. mandata Savjeta mladih. Preporuke Savjeta išle 

su u smjeru njihovog preventivnog otklanjana i povedanja 

komunikacije bududeg Savjeta sa Županijskom skupštinom u 

kontinuiranom radu.  

SRPANJ, 2014. 

Početkom srpnja predstavnik Županijskog savjeta mladih 

sudjelovao je na sjednici Županijske skupštine povodom 

donošenja odluke o raspisivanju poziva za predlaganje 

članova 3. saziva Savjeta mladih. Tom je prilikom 

predstavljeno stajalište Savjeta mladih o predloženom 

tekstu odluke. Dio korekcija predloženih od strane 

Županijskog savjeta mladih uvaženo je čime je dodatno 

osigurano iskorištavanje potencijala institucije Savjeta 

mladih uključivanjem članova u rad radnih tijela  

imenovanih od strane Županijske skupštine. Također 

usvojen je i prijedlog Županijskog savjeta mladih da se svim 

kandidatima za članove III. mandata Savjeta osigura prostor 

na sjednici Županijske skupštine za predstavljanje osobnih 

kompetencija pogodnih za izvršavanje obaveza člana 

Županijskog savjeta mladih.  

Tijekom srpnja je također nastavljeno značajnije angažiranje 

kapaciteta Županijskog savjeta mladih u cilju poticanja rada 

lokalnih Savjeta mladih na način da je Predsjednik 

Županijskog savjeta mladih sudjelovao na sjednici Savjeta 

mladih opdine Gornja Stubica. 
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* * * 

SJEDNICA 12 
Razmatrana problematika: „Mladi i civilno društvo“  

 

Dvanaesta sjednica Županijskog savjeta mladih 

Civilno društvo odraz je ciljanog okupljanja pojedinaca oko 

zajedničkih ideja. U nedostatku mogudnosti zapošljavanja 

stručnih suradnika, riskiramo da udruge vođene isključivo 

volonterskim radom ostanu na razini entuzijazma njihovih 

osnivača, a zajedničke ideje „samo“ ideje. Tematskom 

sjednicom Županijskog savjeta mladih otvorena je rasprava 

o stanju civilnog sektora u Krapinsko – zagorskoj županiji. 

Članovima Savjeta, predsjednici županijske skupštine, Vlasti 

Hubicki i zamjenici župana za društvene djelatnosti, Jasni 

Petek na sjednici se pridružio Karlo Kralj, član upravnog 

odbora Mreže mladih Hrvatske. Svojom raznovrsnošdu 

civilni sektor na specifičan način odražava demokratičnost 

društva, stoga je i posebno važno podupirati i pomagati 

njegov rad i razvoj. Sustav potpore civilnom sektoru, baziran 

na projektnim prijedlozima, osmišljen i provođen od strane 

Krapinsko – zagorske županije, nadležno je ministarstvo 

prepoznalo kao primjer drugim regionalnim 

samoupravama. Savjet mladih također je pohvalio 

transparentnost postojedeg načina sufinanciranja rada 

udruga sa preko 500.000 kuna godišnje. Pritom je 

iskorištena prilika da se upozori kako se istovremeno 

raspoređivanje od oko 900.000 kuna proračunskih 

sredstava namijenjenih poticanju sporta ostavlja Sportskoj 

zajednici. Savjet smatra kako je nužno i za ta sredstva iznadi 

transparentniji način raspodjele, prilagođen specifičnostima 

sportskih udruga i klubova, ali u suštini podi od namjenskog 

sufinanciranja temeljem natječaja o kojem odlučuje 

Županijska skupština, a provodi županijska uprava.    

Nazočni su se složili oko prijedloga da je određena 

profesionalizacija rada udruga i sličnih organizacija civilnog 

društva neophodna. Naivno bi bilo očekivati apliciranje na 

zahtjevne natječaje Europske unije ili provođenje 

kompleksnih i vremenski zahtjevnih projekata od strane 

volontera. Podizanje ljestvice očekivanih rezultata 

neraskidivo je sa jačanjem organizacijskih, administrativnih i 

financijskih kapaciteta organizacija civilnog društva. U 

okvirima ograničenih proračuna jedinica lokalne i 

regionalne samouprave tek predstoji iznadi optimalan 

model podrške profesionalizacije rada udruga i drugih 

organizacija civilnog društva.  

KOLOVOZ, 2014.  

Gradovima i opdinama u Krapinsko – zagorskoj županiji 

upuden dopis u okviru aktivnosti poticanja osnivanja 

lokalnih Savjeta mladih 

Nastavak programa poticanja lokalnih samouprava na 

osnivanje Savjeta mladih obilježen je drugim periodičnim 

obavještavanjem gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne 

samouprave o prednostima postojanja lokalnog Savjeta 

mladih. Županijski savjet mladih u međuvremenu je na 

svakoj tematskoj sjednici uz relevantne govornike, ugostio i 

predstavnike pojedinih lokalnih Savjeta mladih. Pritom su 

isti upoznati sa konceptom tematskih sjednica, a posljednja 

točka dnevnog reda redovito je iskorištena za diskusiju o 

načinu rada prisutnog lokalnog Savjeta mladih, 

problematikom sa kojom se susredu članovi te planovima 

rada u tekudoj i narednoj godini.    

Predstavnik Županijskog savjeta mladih sudjelovao na 

Konferenciji županijskih Savjeta mladih i Koordinaciji 

hrvatskih delegata pri YRN-u u  Lepoglavi 

Sudionici Konferencije Županijskih savjeta mladih, Lepoglava 

Tradicionalna neformalna okupljanja predstavnika 

Županijskih savjeta mladih u Lepoglavi tijekom kolovoza, 

2014. godine po prvi su puta prerasla u formaliziranu i 

strukturiranu konferenciju Županijskih savjeta mladih. 

Dinamična struktura i periodične izmjene članova pojedinog 

Županijskog savjeta ukazale su na nužnost održavanja 

konferencija na kojima bi se pozitivna praksa iskusnijih 

članova Savjeta prenijela novim članovima, neovisno o 

županiji iz koje Savjet dolazi. Prilikom Konferencije u 

Lepoglavi uspoređeni su formati rada pojedinačnih 
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Županijskih savjeta mladih te utvrđeni nedostaci koji 

proizlaze iz nedovoljne komunikacije Savjeta i županijske 

uprave. Pritom je Županijski savjet mladih Krapinsko – 

zagorske županije istaknut kao dobar primjer vezano kako 

za koncept rada tako i za dvosmjerno otvorenu 

komunikaciju sa županijskom upravom. Sastanak je 

zaključen usvajanjem odluke o formiranju stalne 

Koordinacije županijskih savjeta mladih koja bi kao tijelo 

služila usklađivanju i harmonizaciji prakse rada u 

Županijskim savjetima mladih. Kao formalni nositelj i 

administrativna podrška takvoj koordinaciji prepoznata je 

Hrvatskih zajednica županija. Komunikacija sa istom je 

ostvarena te je usuglašena formalna podrška dok je za 

definiranje konkretnog oblika suradnje, intenziteta i 

dinamike provođenja projekata oformljena radna skupina 

koja de tijekom jeseni, a prije studenog pripremiti nacrt 

potrebnih akata i iste prezentirati članicama koordinacije i 

Hrvatskoj zajednici županija. Istom prilikom održana je i 

koordinacija delegata Županijskih savjeta mladih pri YRN-u, 

pri čemu je usuglašeno kako de do jesenskog plenarnog 

zasjedanja koordinacija utvrditi pojedinačne kapacitete 

Savjeta za isticanje kandidata za pozicije u predsjedništvu 

YRNa. Također, artikulirana je mogudnost zajedničkog  

angažmana na preuzimanju domadinstva jesenske plenarne 

sjednice YRN-a. 2015. godine u Hrvatskoj.     

RUJAN, 2014. 

SJEDNICA 13: 
Razmatrana problematika: „Savjet mladih 3.0“  

 

Trinaesta sjednica Županijskog savjeta mladih 

Četiri godine nakon konstituirajude sjednice 1. saziva 

Županijskog savjeta mladih, aktualni je saziv Savjeta 13. 

sjednicu održao pod temom Županijski savjet mladih 3.0. Na 

sjednici su uz analizu dosadašnjeg rada Savjeta utvrđene 

prednosti i slabosti postojedeg koncepta te definirana 

očekivanja od sljededeg saziva Savjeta i njegovih članova. 

Savjetodavno tijelo sastavljeno isključivo od mladih osoba 

zakonski je obavezna osnovati svaka jedinica lokalne i 

regionalne samouprave. I dok je Krapinsko – zagorska 

županija jedna od prvih u  Hrvatskoj udovoljila zakonskim 

obavezama osnivanjem Županijskog savjeta mladih, od 

moguda 32 opdinska i gradska savjeta osnovano ih je tek 7. 

Upozoravajuda je to brojka jer izostanak funkcionalnog 

savjeta mladih ukazuje na nedovoljnu lokalnu angažiranost 

mladih s jedne strane te inertni prostor samouprave s 

druge. Predstavnici postojedih savjeta mladih gradova i 

opdina sudjelovali su na sjednici Županijskog savjeta mladih 

kako bi definirali potencijale i zajednička očekivanja od 

nadolazedeg, tredeg saziva Županijskog savjeta mladih. 

Koordinirana mreža opdinskih i gradskih savjeta sa 

Županijskim savjetom mladih omogudila bi preciznije i brže 

utvrđivanje aktualnih problematika mladih na području 

županije. Prednosti koordinirane mreže prepoznao je i 

župan Željko Kolar predloživši da Županija osigura resurse i 

administrativnu potporu za istu. Značajnije angažiranje i 

povedanje broja lokalnih savjeta mladih tako de sigurno biti 

jedna smjernica u radu sljededeg saziva. Prostor za 

unaprjeđenje rada Županijskog savjeta mladih također je 

prepoznat u: povedanju analitičkog kapaciteta Savjeta, 

intenziviranju međunarodne suradnje, povedanju 

regionalnih sastanaka, uvođenju strukturiranog „follow up-

a“ nakon regionalnih i međunarodnih sastanaka, dislokaciji 

sjednica po području cijele Županije, pokretanju 

polugodišnjih konferencija za medije, implementaciji 

kontinuiranog izvještavanja javnosti kroz tiskovine te 

povedanja ljudskog kapitala za budude sazive Savjeta kroz 

pokretanje Županijskog vijeda učenika.       

U rad svih radnih tijela  Županijske skupštine uključen 

predstavnik Županijskog savjeta mladih 

Slijedom preporuka Županijskog savjeta mladih, počevši od 

8. sjednice Županijske skupštine, komunikacija i povezanost 

Savjeta i Skupštine podignuta je na višu razinu. Sjednice svih 

radnih tijela Županijske skupštine otvorena su za 

sudjelovanje predstavnika Županijskog savjeta mladih. 

Sudjelovanjem u radu radnih tijela predstavnici Savjeta 

imaju priliku uskladiti angažman oko savjetovanja i područje 

svoje specijalizacije. Dvosmjerna korisnost ostvaruje se 

aktivnim sudjelovanjem članova u radnom tijelu  koji je 

blizak njihovom području studija ili stručnog angažmana. 

Uzimajudi u obzir kako je sudjelovanje u radnom tijelu 

politička funkcija, u određenim slučajevima članovi mogu 

imati deficit stručnog znanje koje se prema tematici radnog 

tijela primjenjuje na sjednicama. Stoga je s jedne strane 

članovima radnih tijela  pružena prilika da na samoj sjednici 

zatraže i dobe savjet osobe koja je studirala ili studira to 

područje. S druge je strane članovima omogudena praktična 

primjena stečenih znanja.  
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LISTOPAD, 2014.  

SJEDNICA 14: 
Razmatrana problematika: „Društveno poduzetništvo“ 

 
Konferencija o potencijalima razvoja Društvenog poduzetništva 

U suradnji sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova te 

Povjerenstvom za osobe sa invaliditetom Krapinsko – 

zagorske županije održana je konferencija o Socijalnom 

poduzetništvu. Koncept usmjerenosti poduzeda na 

stvaranje dodane vrijednosti umjesto na ostvarivanje 

maksimalnog profita osnova je društvenog / socijalnog 

poduzetništva. Osim uključivanja društvenih skupina sa 

manjim mogudnostima u poslovni proces, društveni 

poduzetnici svojim djelovanjem otklanjaju široko prisutne 

probleme društva. Potencijal razvoja društvenog modela 

poduzetništva u Krapinsko – zagorskoj županiji razmatran je 

na zajedničkoj konferenciji triju savjetodavnih tijela 

Krapinsko – zagorske županije. Suradnja savjetodavnih tijela 

rezultat je intenziviranja međusobne komunikacije i želje za 

produktivnijim ulaganjem vremena i resursa sva tri tijela. U 

uvodnom dijelu sjednice viša asistentica na Fakultetu 

političkih znanosti u Zagrebu dr. sc. Julija Vidovid i docentica 

na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku dr. sc. Julija 

Perid govorile su o društvenom poduzetništvu opdenito, 

nakon čega je uslijedio panel na temu „Društveno 

poduzetništvo u praksi“, tijekom kojeg je kroz kratke 

filmove predstavljen rad udruga Lička ženska zadruga, 

Domadi vrt i Rodin let te Društva za pomod retardiranim 

osobama Krapina. U drugom dijelu sjednice uslijedio je 

panel na temu „Prilike za razvoj društvenog poduzetništva u 

Hrvatskoj“. Na panelu su sudjelovali Igor Roginek, izvršni 

direktor Autonomnog centra Čakovec te Helena Matuša, 

zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije. Panel je 

identificirao neke od  ograničenja razvoju društvenog 

poduzetništva. Sustavni pristup, edukacija i postepena 

senzibilizacija javnosti ključne su preporuke odaslane sa 

sjednice. Panel je moderirao predsjednik Savjeta mladih, 

Vedran Bukvid.  Prethodno samoj konferenciji, u Galeriji 

grada Zaboka održana je sjednica Savjeta mladih Krapinsko-

zagorske županije, kojoj je također prisustvovala zamjenica 

župana Jasna Petek. Na sjednici su usvojena izvješda sa 

prošle sjednice Županijske skupštine, prihvadena je 

informacija o napretku u uspostavljanju Koordinacije 

županijskih savjeta mladih te su određeni predstavnici 

Savjeta mladih na sljededem plenarno zasjedanju YRNa.  

Konstituirana Koordinacija županijskih savjeta mladih 

 
Predstavnici županijskih savjeta mladih 

 
Predstavnici 12 županijskih savjeta mladih održali su u 

petak, 24. listopada konstituirajudu sjednicu Koordinacije 

županijskih savjeta mladih. Koordinacija je osmišljena kao 

platforma za razmjenu prakse, kontinuirano informiranje te 

zajedničku analizu opde prisutnih problema. Uključivanjem 

svih 20 županijskih savjeta mladih i Savjeta mladih Grada 

Zagreba Koordinacija de povezati kapacitete savjeta, 

harmonizirati njihov način rada i povedati uključenost 

mladih u kreiranje i implementaciju regionalnih politika. 

Administrativnu podršku radu Koordinacije pružati de 

Zajednica hrvatskih županija, koja je Koordinaciju 

prepoznala kako svoje savjetodavno tijelo sa djelokrugom 

rada definiranim kroz: (1) pradenje stanja i razmatranje 

pitanja od interesa za mlade; (2) predlaganje mjera i 

aktivnosti usmjerenih na unapređenje stanja mladih. Ideja 

za pokretanje Koordinacije proizašla je iz neformalnih 

usporedbi prakse rada prilikom brojnih sastanaka 

predstavnika savjeta. Predstavnici savjeta prepoznali su 

kako je različitost principa i ciljeva rada savjeta u 

prevelikom međusobnom raskoraku ali i u odnosu na 

zakonsku definiciju. S druge strane, dio savjeta zbog 

nedovoljne informiranosti ostao je nepotrebno zakinut za 

sudjelovanje u međunarodnoj suradnji. Jednostavna 

struktura Koordinacije obuhvada Skupštinu u kojoj je 

predviđeno 21 mjesto za predstavnike savjeta mladih te 2 

operativne pozicije. Na poziciju glavnog tajnika Koordinacije 

izabran je Jurica Jug, član Savjeta mladih Grada Zagreba, a 

za međunarodnog tajnika Koordinacije izbran je Mario 

Žuliček iz Savjeta mladih Varaždinske 

županije. Konstituirajudom sjednicom predsjedavao je 

predsjednik Županijskog savjeta mladih Krapinsko-zagorske 

županije, Vedran Bukvid. Predsjedavanje Koordinacijom 

nadalje de se rotacijski smjenjivati svakih 6 mjeseci. 



                                                                                                                                                                                         mladi.kzz.hr 18 
 

STUDENI, 2014. 

YRN, Turska  
Dvije predstavnice Županijskog savjeta mladih sudjelovale 

na Plenarnom zasjedanju Regionalne mreže mladih 

 
Sudionici plenarnog zasjedanja YRN-a u 

 

Izborna sjednica Youth Regional Networka održana je od 27. 

do 30. studenog u Istanbulu. Uz izbore, plenarna sjednica 

pružila je prostor za specifične rasprave pod generalnom 

temom "building bridges". Savjet mladih Krapinsko – 

zagorske županije predstavljale su Elizabeta Škvorčec i 

Mateja Štokan uz koje su iz Hrvatske sudjelovali još i 

predstavnici Savjeta mladih Varaždinske i Karlovačke 

županije te predstavnici Savjeta mladih Grada Zagreba. 

Tematski orijentirane radne skupine obrađivale su pitanja 

poput poduzetništva mladih, multikulturalizma, jednakih 

mogudnosti u javnom prostoru te sudjelovanja mladih u 

demokratskom životu. Sudionici radionica raspravljali su o 

stanju i primjerima dobre prakse njihovih regija te na taj 

način pokušali naučiti i razumjeti različitosti među državama 

i nadi rješenje za otklanjanje zajedničkih problema svih 

regija Europe. Predstavnici regija članica AER Youth 

Regional Network-a (YRN) na sjednici u Istanbulu izabrali su 

novo predsjedništvo. Mario Žuliček predstavnik Savjeta 

mladih Varaždinske županije, izabran je na mjesto 

predsjednika YRN-a za nadolazedu godinu. Mario Žuliček 

međunarodni je tajnik Koordinacije županijskih savjeta 

mladih čije su članice podržale kandidaturu. Uz 

predsjednika YRN-a izabrani su i prvi podpredsjednik Aleks 

Semerciyan iz Austrije i drugi podpredsjednik Svetlana 

Lanets iz Rusije, rizničar Emmanuel Felix iz Švicarske, 

predsjedavajudi Odbora za profesionalni život i 

poduzetništvo mladih Svetlana Lanets iz Rusije, Odbora za 

kulturu i obrazovanje Dorotea Martinec iz Zagreba, Odbora 

za zdravstvo i socijalnu skrb Laetitia Redonet iz Francuske te 

predsjedavajuda Odbora za Edukacijske treninge i 

umrežavanje Lara Kvesid iz Zagreba. 

 

PROSINAC, 2014. 

Predstavnici Županijskog savjeta mladih sudjelovali na 

Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Zagrebu 

 
Predstavnici savjeta mladih na Nacionalnoj konferenciji 

 

Predstavnici Savjeta mladih Krapinsko - zagorske županije 

sudjelovali su na ovogodišnjoj, šestoj po redu, Nacionalnoj 

konferenciji Savjeta mladih. Konferencija je održana na 

temu Centara za mlade koji kroničnu nedostaju ne samo 

Zagrebu, ved i drugim gradovima u Republici Hrvatskoj. 

Centri za mlade su mjestima gdje se mladi mogu družiti, 

educirati, informirati, aktivno uključivati u osmišljavanje i 

realizaciju projekata. Na Konferenciji je sudjelovalo oko 60 

mladih iz županijskih, gradskih i opdinskih Savjeta mladih 

diljem Hrvatske, a uz domade sudjelovali su i govornici iz 

Velike Britanije. Osim gostiju iz inozemstva, radne skupine 

vodili su i predstavnici Gradskih ureda Grada Zagreba. Na 

konferenciji su gostovali i mladi iz Centra za mlade 

Lepoglava, kao i youth workeri iz Centra za mlade Ljubljana. 

Ova Konferencija je napravljena u suradnji s Velikom 

Britanijom, tako da je otvorenju nazočila i zamjenica 

veleposlanika. Savjeti mladih na dosadašnjim 

konferencijama imali su prilike baviti se tematikama 

zapošljavanja mladih, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, 

okvirima djelovanja Savjeta i samim Zakonima koji ih se tiču. 

Koliko je zapravo važno i ohrabrujude saznati kako još uvijek 

postoji skupina mladih ljudi koji ne gledaju na politiku samo 

pasivno, ved u njoj sudjeluju i aktivno, naglasio je sam 

predsjednik Gradske skupštine.  

* * * 

Na marginama Nacionalne konferencije savjeta mladih 

održan je sastanak članova Koordinacije županijskih savjeta 

mladih na kojem su predstavnici županijskih savjeta mladih 

upoznati sa novostima u okviru YRN-a. Od 1. siječnja 2015. 

godine Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije 

preuzima šestomjesečno predsjedanje Koordinacijom od 

Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije.  
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SIJEČANJ, 2015. 

SJEDNICA 15: 
Razmatrana problematika: „Tranzicija u profesionalni 

život: Perspektive samozapošljavanja mladih“  
 

 
Petnaesta sjednica Županijskog savjeta mladih 

 
Akumulirani izostanak reformi u strukturi gospodarstva, 

obrazovnom sustavu, tržištu rada i poslovnoj klimi 

kulminirali su padom inozemne potražnje i pogoršanjem 

uvjeta financiranja 2008. i 2009. godine. Kao katalizator 

problema, kriza je ukazala na dugoročno neodrživo stanje 

koje je dodatnim izostankom reformi rezultiralo sa 6. 

godina pada BDP-a. Pad ekonomske aktivnosti odrazio se na 

smanjenje zaposlenosti. Jedna od posebno pogođenih 

skupina su i mladi, a na što ukazuje i 3. mjesto po 

nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji. Struktura 

suvremenog gospodarstva, dinamika promjena i globalni 

trendovi ukazali su na slabosti postojedeg modela 

profesionalnog života. Jedna od alternativa je koncept 

samozapošljavanja. Veda samo-odgovornost, pro-aktivnost i 

sklonost inicijativi te manja averzija prema riziku profiliraju 

osobe spremne na samozapošljavanje. Nadležne institucije 

predstavljenim mjerama prepoznaju potencijal koncepta. 

Njegova puna funkcionalnost ovisi o postojanju 

komplementarnih mjera na svim razinama, a za što je 

potrebna popularizacija i intenziviranje javne rasprave na 

predmetnu temu. Savjet mladih u tom je cilju posljednju 

sjednicu II. mandata posvetio tematici samozapošljavanja 

mladih. Ugošdivanjem predstavnika Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i 

investicije  te Gospodarske komore,  Savjet je na okruglom 

okupio predstavnike svih relevantnih institucija u strukturi 

poticanja samozapošljavanja. Diskusijom na okruglom stolu 

predstavnici regionalne samouprave upoznati su sa 

sustavom poticanja samozapošljavanja u Hrvatskoj, 

predstavljene su im postojede mjere poticanja 

samozapošljavanja. Temeljem analize postojedeg stanja 

Savjet mladih definirao je  potencijalne mjere poticanja 

samozapošljavanja od strane Krapinsko – zagorske županije. 

* * * 
 

Zaključak II. saziva  Županijskog savjeta mladih 

  
Usvajanjem kompletnog izvješda o radu Županijskog savjeta 

mladih u II. sazivu tj. u razdoblju od siječnja 2013. do 

siječnja 2015. godine obilježen je završetak dvogodišnjeg, 

kontinuiranog ciklusa održavanja sjednica te razvoja 

regionalne i međunarodne suradnje.  Županijski savjet 

mladih u II. je sazivu održao 15 sjednica, od čega 12 

tematskih i 3 operativne vezane uz konstituiranje Savjeta i 

donošenje godišnjih programa rada. Na sjednicama je uz 

članove Savjeta i predstavnike stručnih službi sudjelovalo 

ukupno 65 gostiju. Obrađenim tematskim cjelinama Savjet 

je sistematično razmatrao razvojne faze mlade osobe te 

proces njenog uključivanja u društvenu zajednicu. U radu II. 

saziva Županijskog savjeta mladih sudjelovalo je ukupno 8 

članova i 5 članica, od čega su na polovici mandata dvije 

članice Savjeta svoj mandat stavile na raspolaganje zbog 

obaveza van Savjeta. Tijekom II. saziva predstavnici savjeta 

sudjelovali su na 6 međunarodnih konferencija, 2 

nacionalne konferencije savjeta mladih te više regionalnih 

sastanaka predstavnika Savjeta mladih. Ukupni trošak rada 

II. saziva Savjeta mladih Krapinsko- zagorske županije u 

2013. i 2014. godini iznosi 38.822,24 kuna. Savjet je u svom 

dvogodišnjem mandatu predstavio 59 preporuka.  

Predsjednik Savjeta izabran je u jednogodišnji mandat u 

predsjedništvu Regionalne mreže mladih (YRN) gdje je 

predsjedavao Odborom za profesionalni život i 

poduzetništvo mladih. Nakon višegodišnjeg sudjelovanja u 

iniciraju, Savjet je sudjelovao u osnivanju Koordinacije 

županijskih savjeta mladih pri čemu je Savjet mladih 

Krapinske – zagorske županije biti prvi predsjedavajudi 

Koordinacije.   
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Vedran Bukvid 

Predsjednik Savjeta mladih 
EKO Udruga "Zeleno Zagorje" 

 
Nakon županijskih iz kemije i 
državnog natjecanja i fizike u 
osnovnoj školi, upisao je 
Prirodoslovno-matematičku 
gimnaziju, u Krapini. Tijekom 
srednjoškolskog obrazovanja udaljio 
se od prirodne grupe predmeta i od 
2007. godine uključio u rad Vijeda 
učenika. Iskustvo u predsjedavanju 
Školskim VU iskoristio je u vođenju 
Županijskog VU, a kasnije i kao član 
Nacionalnog VU Republike Hrvatske. 
U radu Savjeta mladih Krapinsko - 
zagorske županije sudjeluje od 
njegovog 1. saziva 2010. godine. Kao 
član Savjeta mladih od 2011. godine 
predstavlja županiju na plenarnim 
zasjedanjima  Youth Regional 
Network-a, a u listopadu 2012. 
godine, u Strasbourgu je izabran u  
predsjedništvo te međunarodne 
mreže, gdje predsjedava 
committee-em Professional life & 
Youth enterpreneurship. 2011. 
godine upisao je Studij Ekonomije, 
Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u 
Zagrebu, gdje je demonstrator na 
Katedri za ekonomsku teoriju i 
Katedri za pravo. Kroz dosadašnji 
rad ostao je stranački 
neopredijeljen.  

 
Elizabeta Škvorčec 

Zamjenica predsjednika Savjeta 
mladih 

Udruga mladih Feniks 
 

Predsjednica je Udruge mladih 

Feniks (Oroslavje) od 2007., točnije 

od njezinog osnutka. Aktivna je u 

organizaciji kulturnih manifestacija 

u Oroslavju O’rock fest, Oroslavje 

jazz festival, Oro nota, Smotra 

damskih grupa Krapinsko-zagorske 

županije i Vrtna zabava kod Luja 

Vranyczanya. Studentica je 

Ekonomskog fakulteta Zagreb. Od 

osobnog interesa joj je jačanje 

inicijative mladih kroz volonterski 

rad. Želja joj je potaknuti mlade na 

aktivno sudjelovanje u udrugama 

mladih, provođenju inicijativa 

vezane uz mlade, te uspostavljanju 

partnerskih odnosa među udrugama 

na području naše županije i šire. 

 

 
Alen Svečnjak 

Član Savjeta mladih 
DVD Petrovsko 

 
Rođen je 14. 01. 1988. Dolazi iz 
Petrovskog. Završio srednju školu za 
Cestovni promet u Zagrebu, a 
trenutno studira na VHZK, smjer 
Prometna logistika. Od svoje 
punoljetnosti aktivni član HNS-a, te 
se aktivno bavi promicanjem 
stranačkih programa među 
mladima. Predsjednik Mladih HNS-a 
Petrovsko, te potpredsjednik mladih 
HNS-a Krapinsko – Zagorske 
županije. Zatim, član DVD-a 
Petrovsko, aktivan u operativi, te 
jedan od mentora mladih ekipa 
djece. Također sudjeluje, ponekad i 
sam organizira, razne humanitarne 
akcije na području svoje opdine. 
Kako je ved napomenuo, interesi mu 
sežu prema raznim granama. 
Redom, želja mu je da ljudi, a 
posebno mladi žitelji naše županije, 
politiku ne gledaju kao nužno zlo, 
nego kao svoju priliku gdje mogu 
nešto postignuti za svoju sredinu, 
ako imaju dovoljno jasan cilj i 
ukoliko su ustrajni u tome. Nadalje, 
djecu koja stanuju na području svoje 
opdine, a i šire, želi potaknuti da se 
uključe i aktivno bave radom u 
njihovom DVD-u ili drugim 
dobrovoljnim ili humanitarnim 
radom. Interesi: prije svega, voli se 
družiti s ljudima, sportske aktivnosti.  
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Karlo Plukavec 

Član Savjeta mladih 
LEO Klub Zagorje 

* član od polovice mandata 
 

Nakon završenog programa opde 

gimnazije u Srednjoj školi Krapina, 

Karlo upisuje Fakultet za 

menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu na izvanrednom 

studiju u Zaboku. Trenutno je 4. 

godina i odrađuje završne ispite, te 

osim toga govori 2 strana jezika: 

engleski i njemački. Kako bi 

konstantno bio u toku, te razvijao 

profesionalne vještine, Karlo se 

redovito informira o svojim 

područjima interesima, točnije o 

menadžmentu i financijama. 

Politički je neopredjeljen, te je član 

LEO kluba Zagorje od samog 

osnutka, gdje trenutno obnaša 

funkciju rizničara. Također, član je 

Planinarskog društva Strahinjčica 

ved dugi niz godina. Uza sve 

navedeno, Karlo voli za sebe redi da 

voli putovanja, životinje, druženje s 

prijateljima kao i sa svim 

optimističnim i ljudima dobre volje, 

te ističe kako ne propušta 

rekreativne utakmice malog 

nogometa. 

 

 
Perica Krušelj 

Član Savjeta mladih 
Petrože – Krušljevo selo 

 
 
Rođen 21. svibnja, 1987. godine u 

Zagrebu. Osnovnu i srednju školu 

završio u Oroslavju za smjer stolar. 

Perica je oženjen i ponosan otac 

male kderi. Živi u Krušljevom selu 

gdje aktivno sudjeluje u društvenom 

životu seoske zajednice, ali i šire u 

društvenom životu Grada Oroslavja. 

Član je i dopredsjednik udruge 

Petrože. U slobodno vrijeme bavi se 

streljaštvom, biciklizmom i obradom 

drveta. U Savjet mladih ušao je sa 

ciljem poticanja mladih na 

razmišljanje i sudjelovanje u 

zajednici. Nada se kako de njegovi 

savjeti pomodi mladima u 

ostvarenju bududnosti.      

 
 

 
 
 

 
Mihael Vučkovid 

Član Savjeta mladih 
UP „Gaj“ Mače 

 

Rođen 01. kolovoza 1991. godine, 
živi u Mihovljanu gdje je i pohađao 
osnovnu školu. Srednjoškolsko 
obrazovanje završio je 2010. godine 
u srednjoj školi u Zlataru za 
zanimanje upravnog referenta. Sa 
dvanaest godina počeo se baviti 
glazbom, te je do 2011. bio je 
aktivan član tamburaške sekcije 
KUD-a Mihovljan. Od sredine 2011. 
do početka 2014. glazbom se 
nastavio baviti kao član  
tamburaškog orkestra u Centra 
tradicijske kulture  Varaždin. 
Posebno ga interesira zdrav način 
života, pravilna prehrana te 
očuvanje prirode i okoliša o čijem se 
provođenju i poticanju zalaže 
djelujudi u UP Gaj Mače. Uključio se 
u rad Savjeta mladih Krapinsko-
zagorske županije, sa željom i ciljem 
osvješdivanja i poticanja mladih na 
zdrav način života i pravilnu 
prehranu, posebno očuvanje i 
zaštitu okoliša uz poticanje 
tradicijskih vrijednosti naše okoline i 
društva. Slobodno vrijeme provodi 
uz kvalitetnu glazbu, nerijetko u 
prirodi, u ugodnom društvu 
prijatelja i obitelji. 
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Mateja Štokan 

Član Savjeta mladih 
Udruga Mraz 

 
 

Obrazovanje: Škola primijenjene 
umjetnosti i dizajna u Zagrebu, 
Krajobrazna arhitektura pri 
Agronomskom fakultetu u Zagrebu 
Aktivnosti: Član sam udruge Mraz i 
GOKUL, Društva naša djeca Zabok u 
kojima kao aktivan volonter 
sudjelujem na raznim projektima 
kulturnog karaktera poput: Tabor 
film festivala, KIKI-Tabora, Revije 1 
minutnog filma, HGF-a, kreativnih 
radionica, filmskim i koncertnim 
večerima u Zelenoj dvorani, 
obilježavanje raznih međunarodnih 
dana mladih, djece, volontera, Dan 
igara, Dan mira. Ciljevi: Svojim 
aktivnim djelovanjem kao volonter 
uključila sam, a i dalje pokušavam, 
druge mlade uključiti u volontiranje, 
potaknuti ih u aktivno uključivanje 
kroz razne udruge za djecu i mlade, 
kao način afirmacije u društvu i 
okolini u kojoj živimo.   
Politički neangažirana, Interesi: 
Zdrava prehrana - kuhanje, čitanje 
knjiga, volontiranje na filmskim 
festivalima i kreativnim 
radionicama, klarinet, crtanje, 
izrada ukrasnih predmeta, 
adaptacija starog namještaja, vožnja 
biciklom, kampiranje. 

 
Ivan Gregurovid  

Član Savjeta mladih 
Udruga za kulturu Hrvatsko zagorje  

* član od polovice mandata 
 

Ivan Gregurovid dolazi iz Krapine, 

završio srednju školu u Krapini smjer 

Hotelijersko-turistički tehničar. 

Tijekom srednjoškolskog  

obrazovanja uključio se u rad Vijeda 

učenika, u okviru kojeg je vodio 

učeničku radio emisiju "Glas 

mladih". Trenutno je redovni 

student na Veleučilištu Hrvatsko 

zagorje Krapina smjer Operativni 

menadžment. Aktivno govori 

engleski i njemački jezik. 

Komunikativna i pozitivna osoba, 

voli putovati i veliki je zaljubljenik u 

glazbu. U doticaj je sa glazbom 

došao je kroz honorarno zaposlenje 

u Radiju Hrvatsko zagorje Krapina 

kao tehničar i voditelj. Poštovanje 

prema kajkavskoj kulturi iskazao je 

angažiranjem u radu Udruge za 

kulturu Hrvatsko zagorje. U 

dosadašnjem je radu ostao politički 

neopredijeljen. 

 

 
Stjepan Sirovec 

Član Savjeta mladih 
Sportska zajednica Opdine Radoboj 
 

Diplomirao na Fakultetu prometnih 

znanosti u Zagrebu. Školu za 

cestovni promet završio u Zagrebu, 

a osnovnu školu pohađao u 

Osnovnoj školi Side Košutid u 

Radoboju. Član savjeta mladih 

Opdine Radoboj i aktivni član 

Sportske zajednice Opdine Radoboj. 

Kao volonter sudjelovao u projektu 

Civitas elan. Kao aktivni član 

sportske zajednice smatra da može 

doprinijeti uključivanju mladih u 

različite sportske ali i ostale sfere 

društvenog života. Interesi: 

aktivacija i suradnja mladih u 

kreiranju društva, zapošljavanje 

mladih. 
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Romeo Vincelj 

Član Savjeta mladih 
Udruga mladih SKA 

 
Romeo Vincelj dolazi iz Krapine. 

Završio je Opdu gimnaziju u Krapini i 

trenutačno je student na Pravnom 

fakultetu u Osijeku. Dobro govori 

engleski jezik. Aktivan je član 

Udruge Mladih SKA, koja ga je i 

predložila za novi saziv Savjeta 

mladih KZŽ.  Želja mu je da uspješno 

predstavlja mlade iz Krapine i cijele 

županije s ciljem poboljšanja 

života mladih na ovim prostorima. 

Predsjednik je Mladih HNS-a Krapina 

i potpredsjednik mladih na 

županijskoj razini.  Dosad je 

sudjelovao u mnogim aktivnostima i 

projektima s ciljem vedeg 

uključivanja mladih u politiku i 

opdenito društveno djelovanje u 

svom gradu, opdini, županiji. 

Zaljubljenik je u sport, pogotovo 

nogomet i tenis. Igra mali nogomet i 

član je nogometnog kluba Radoboj. 

Vrijednosti koje najviše cijeni u 

životu su obitelj i  prijateljstvo. 

 
Tina Lackovid 

Član Savjeta mladih 
Forum Mladih SDP 

 
Diplomirala na Arhitektonskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Tijekom srednje škole i studija 
sudjeluje u studentskim 
radionicama te pohađa 
međunarodne seminare (School 
Connectivity Global Conference 
2004, Ohrid, Macedonia, 
International Workshop COAC 
Barcelona 2012 - Architecture, 
Education and Society). Djeluje kao 
članica kulturnih i sportskih udruga s 
područja grada Donja Stubica, 
sudjeluje u aktivnostima Foruma 
mladih SDP-a te aktivno volontira na 
projektima Sekcije mladih Društva 
arhitekata Zagreb. Kroz suradnju s 
lokalnim udrugama svoja iskustva i 
stečeno znanje primjenjuje 
iniciranjem manifestacije ''Potraga 
za stubičkim blagom'' kojom se uz 
sport i rekreaciju afirmira lokalna 
kultura i tradicija. Do sad stečena 
iskustva želi iskoristiti na županijskoj 
razini.  Fokus svog djelovanja 
usmjerava na poboljšanje standarda 
mladih, poticanje na suradnju i 
volonterski rad te aktivno 
uključivanje u društveni i politički 
život. 
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Tanja Tukač 

Član Savjeta mladih 
Županijska organizacija HSS 
Krapinsko zagorske županije 
* član do polovice mandata 

 
Tanja Tukač rođena je 12.12.1987. 

godine. Živi u Hrašdini-Trgovišdu. 

Završila je srednju školu u Zlataru, 

smjer - upravni referent. Nakon 

završene srednje škole upisuje 

Učiteljski fakultet, gdje 2012. godine 

stječe zvanje magistra priparnog 

obrazovanja. Trenutno je na 

stručnom osposobljavanju za rad u 

OŠ "Vladimir Nazor" Budinšdina, PŠ 

Hrašdina. Predsjednica je mladih 

HSS-a, te u slobodno vrijeme 

sudjeluje u aktivnostima u KUD-u 

"Meteor". Preko Savjeta želi pomodi 

mladima, vjeruje da nema problema 

koji je nerješiv. Želi poticati mlade 

na zdrav život, ukazati na važnost 

obrazovanja u današnjem svijetu. 

Poticati mlade na očuvanje okoliša i 

očuvanja tradicije. Želi mladima 

omoguditi provođenje kvalitetnog 

slobodnog vremena. Nada se 

povezivanju nekih udruga te 

njihovom zajedničkom djelovanju. 

 

 
Štefica Posarid 

Član Savjeta mladih 
Taekwon do klub 

* član do polovice mandata 
 
 

Učenica sam Srednje škole 

Bedekovčina, smjer arhitektonski 

tehničar. Planiram upisati 

građevinski fakultet. Članica sam 

Crvenog križa u svojoj zajednici i 

aktivno se bavim sportom. 

Sudjelovala sam u projektu 

"Leonardo da Vinci" i trenutno sam 

aktivna u projektu "Travelling in 

Europe Through Legends" u sklopu 

Programa za cjeloživotno učenje. 

INTERESI: aktivnost u sportu i 

poticanje mladih na uključivanje u 

razne aktivnosti.  Kako ja mogu 

pridonijeti savjetu mladih? Smatram 

da mlade treba potaknuti da se što 

više aktiviraju u kreiranju društva, u 

stvarima koje vole kako bi 

kvalitetnije ispunili svoju 

egzistenciju. 

 

 


