
 

                          

 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
           Ž U P A N 
KLASA: 007-04/14-01/04 
URBROJ: 2140/01-02-14-3 
Krapina, 24. veljače 2014.  
 
      
                                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Izvješće o radu Županijskog  
                      savjeta mladih za 2013. godinu 
 
        
 Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) 
Župan dana 24. veljače 2014. godine donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
        
      
       1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta 
mladih za 2013. godinu. 
 
        2.  Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka,  
te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 
 3.   Za izvjestitelja po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog  Zaključka  zadužuje se Vedran 
Bukvić, predsjednik Županijskog savjeta mladih. 
 
 
 

                                                                                          ŽUPAN 
 Željko Kolar                                                                               
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 



                          

 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
    UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
KLASA: 007-04/14-01/04 
URBROJ: 2140/01-05-14-2 
Krapina, 20. veljače 2014. 
        
                            n/p Ž U P A N A 
 
PREDMET: Izvješće o radu Županijskog  
                      savjeta mladih za razdoblje 2013. godine 
 
PRAVNI TEMELJ:  članak 18. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj  23/07.), članak  
                                  6. st. 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik  
                                  Krapinsko-zagorske županije», broj 6/10., 34/10. i 11/12.)  i članak 17. Statuta  
                                  Krapinsko-zagorske  županije  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  
                                  županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst) 
NADLEŽNOST  
ZA DONOŠENJE:   Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:  Županijski savjet mladih 
 
IZVJESTITELJ:       Vedran Bukvić, predsjednik Županijskog savjeta mladih  
 
OBRAZLOŽENJE: 
 Članom 18. Zakona o savjetu mladih i člankom 6. stavkom 2. Odluke o osnivanju 
Županijskog savjeta mladih propisano je da Županijski savjet mladih (dalje u tekstu: Savjet mladih) 
jednom godišnje podnosi Županijskoj skupštini izvješće o radu. Temeljem navedenoga, na 9. 
sjednici Savjeta mladih, održanoj dana 14. veljače 2014. godine, usvojeno je  Izvješće o radu 
Savjeta mladih za 2013. godinu. Izvješće se sastoji od prikaza po aktivnostima utvrđenima 
Programom rada Savjeta mladih  za 2013 godinu. 

  
 Predlaže se Županu da Izvješće razmotri, te proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-
zagorske županije, na prihvaćanje. 
                                                                                                                
 
                 PROČELNICA 
     Ljiljana Malogorski 
 
 
                                                                                                      
Prilozi: Izvješće o radu za 2013. godinu,                              
             Prijedlog zaključka župana,               
             Prijedlog zaključka Županijske skupštine 



 

1  

 

           
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH 
 
KLASA: 007-04/14-01/04 
URBROJ: 2140/01-05-14-1 
Krapina, 14. veljače 2014.   
 
                                                                                    ŽUPAN 
                                                                                    ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:  Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije za 

2013. godinu 
 

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.  

 
Koncept rada Županijskog savjeta mladih temelji se na  pozivanju  relevantnih 

govornika iz određenog stručnog područja na „tematske sjednice“. Nakon njihovog izlaganja i 
provedene zajedničke diskusije, članovi županijskog savjeta mladih  raspravljaju o 
prezentiranoj temi. Po završetku sjednice Savjet formulira stav i po mogućnosti predlaže 
sljedeće korake odgovarajućim institucijama ili organizacijama. Cilj je ovakvog koncepta 
promijeniti mišljenje po kojem mladi upiru u probleme, ali istovremeno ne nude rješenja.  

 
Županijski savjet mladih do 16. prosinca 2013. godine djelovao je u sastavu: Vedran 

Bukvić, Elizabeta Škvorčec, Perica Krušelj, Tina Lacković, Štefica Posarić, Stjepan Sirovec, 
Alen Svečnjak, Mateja Štokan, Tanja Tukač, Romeo Vincelj, Mihael Vučković. Odlukom 
Županijske skupštine donesenom na 4. sjednici 16. prosinca 2013. godine, mandata su 
razriješene Tanja Tukač i Štefica Posarić, a kao novi članovi do kraja mandata 2. saziva 
Savjeta imenovani su Karlo Plukavec i Ivan Gregurović.  
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     VELJA ČA 
             2013. 

(1) SJEDNICA 1: Konstituiran Županijski savjet mladih 
(2) Usvojena načela za donošenje Programa rada Županijskog savjeta 

mladih u 2013. godini 
(3) Izvješće o radu 1. mandata rada Županijskog savjeta mladih zajedno sa 

programom rada za 2014. godinu prezentirano Županijskog skupštini 
(4) SJEDNICA 2:  Usvojen Program rada Županijskog savjeta mladih za 

2014. godinu 
  

OŽUJAK  
 2013. 

(1) Predsjednik Savjeta mladih sudjelovao na sjednici Predsjedništva 
Regionalne mreže mladih u Bruxellesu 

(2) SJEDNICA 3: Razmatrana problematika „Sudjelovanje mladih u 
demokratskom procesu“  

(3) Savjet mladih uključio se u provedbu projekta „0 promila“ 
(4) Podignuta nova web stranica Županijskog savjeta mladih 

 
TRAVANJ  

2013. 
(1) Predstavnik Županijskog savjeta mladih sudjelovao na otvaranju 

projekta Zlatarske udruge mladih koji je financiran fondovima EU 
 

SVIBANJ  
2013. 

(1) Predsjednik Županijskog Savjeta mladih sudjelovao na Proljetnom 
plenarnom zasjedanju Regionalne mreže mladih u Bruxellesu 

(2) Predstavnici Županijskog savjeta mladih sudjelovali na Sajmu udruga 
Krapinsko – zagorske županije 

(3) Predstavnici Županijskog savjeta mladih sudjelovali na obilježavanju 
Europskog tjedna u Varaždinu 
 

       LIPANJ  
               2013. 

SJEDNICA 4: Razmatrana problematika „Mreža biciklisti čkih staza“ 
 

        SRPANJ  
              2013. 

SJEDNICA 5: Razmatrana problematika: „Međunarodna i regionalna 
suradnja – mogućnosti za mlade“ 
 

KOLOVOZ  
2013. 

(1) Savjet mladih organizirao edukaciju za organizacije civilnog društva o 
apliciranju na fondove EU 
 

RUJAN  
2013. 

(1) SJEDNICA 6: Razmatrana problematika: „Uloga savjeta mladih u 
lokalnoj zajednici“  

(2) Usvojena načela za donošenje Programa rada Županijskog savjeta 
mladih u 2014. godini 
 

LISTOPAD 
2013. 

(1) Predsjednik Savjeta mladih sudjelovao na sjednici Predsjedništva 
Regionalne mreže mladih u Banja Luci 
 

STUDENI 
 2013. 

(1) Sudjelovanje dviju predstavnica Županijskog Savjeta mladih na 
jesenskom plenarnom zasjedanju Regionalne mreže mladih u 
Rumunjskoj 

(2) SJEDNICA 7: Donošenje Programa rada Županijskog Savjeta mladih 
za 2014. godinu  
 

PROSINAC 
2013. 

(1) Sudjelovanje dvoje predstavnika Županijskog savjeta mladih na 
Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Zagrebu 

(2) Predstavljanje programa rada Županijskog Savjeta mladih za 2014. 
godinu na sjednici Županijske skupštine 

(3)  SJEDNICA 8: Razmatranje problematike: „Volonterstvo“ 
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VELJA ČA 

SJEDNICA 1: Konstituiran Županijski savjet mladih 

U petak 4. veljače 2013. godine u prostorijama Krapinsko-zagorske županije održana je 
konstituirajuća sjednica drugog saziva Županijskog savjeta mladih na kojoj je za predsjednika 
izabran Vedran Bukvić a za zamjenicu predsjednika Elizabeta Škvorčec, oboje članovi 
prijašnjeg saziva Savjeta mladih. 
 
U ime Županije konstituirajuću sjednicu drugog saziva Savjeta otvorio je i vodio, do izbora 
novog predsjednika Savjeta, predsjednik Županijske skupštine Višeslav Ćuk. Na dnevnom 
redu osim izbora predsjednika i zamjenika bilo je i Izvješće o radu Savjeta prvog saziva od 
2010. do 2012. koje je predstavila predsjednica prijašnjeg saziva Ivana Radanović. 
 
Naime, prvi saziv postavio je određene temelje za daljnji rad sljedećih 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 (Assembly of European Regions) čime je rad Savjeta mladih podignut i na 
međunarodnu razinu. 
 
Drugi saziv Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije čini jedanaest članova, potvrđenih 
na razdoblje od dvije godine na 19. sjednici Županijske skupštine održanoj 17. prosinca 2013. 
godine, u sastavu - Vedran Bukvić, Alen Svečnjak, Elizabeta Škvorčec, Tina Lacković, 
Romeo Vincelj, Mateja Štokan, Perica Krušelj, Tanja Tukač, Štefica Posarić, Stjepan Sirovec 
te Mihael Vučković. 
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SJEDNICA 2:  Usvojen Program rada Županijskog savjeta mladih za 2014. godinu 

Na sjednici održanoj 22. veljače, Savjet mladih usvojio je Program rada za 2013. 
godinu. Do kraja godine Savjet je usmjeren na radu 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 budućeg rada, te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za 
njihovo ostvarenje.  

Program rada Savjeta mladih sastoji se od 3 poglavlja: 

1. Ativno sudjelovanje mladih u društvu i civilno društvo; 

2. Mobilnost, informiranje i savjetovanje; 

3. Kultura mladih, sport i slobodno vrijeme. 

Radi pronalaženja najboljih mogućih rješenja za probleme mladih u Krapinsko - zagorskoj 
županiji, Savjet mladih će u okviru predloženih poglavlja: 

1. organizirati okrugle stolove i tematske sjednice: 

2. služit će 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 

Regionalne mreže mladih (YRN); 

6. sudjelovati na 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. 
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OŽUJAK 

Predsjednik Savjeta mladih sudjelovao na sjednici Predsjedništva Regionalne mreže 
mladih u Bruxellesu 

Poštujući predviđenu dinamiku u transformaciji Regionalne mreže mladih (YRN) u 
zasebno međunarodno legalno tijelo temeljeno na belgijskom zakonodavstvu, sjednica 
predsjedništva održala se od 1. do 3. ožujka 2013. godine u Bruxellesu. Predsjednik Savjeta 
mladih Vedran Bukvić, sudjelovao je kao član Predsjedništva mreže, u ulozi Predsjednika 
odbora za profesionalni život i poduzetništvo mladih.  
 

Regionalna mreža mladih (YRN), prema članovima koje okuplja, jedinstvena je 
međunarodna organizacija u Europi. Kako bi se očuvala ova posebnost mreže, a istovremeno 
unaprijedila struktura i omogućio pristup fondovima EU i sličnim oblicima financiranja 
potrebna je formalizacija Mreže. Uobičajena praksa i pogodnost pravnog sustava odredili su 
Bruxelles kao sjedište budućeg legalnog entiteta čemu u prilog ide i mogućnost korištenja 
prostora i kapaciteta AER-a. 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 YRN-a održalo 
je i sastanak za glavnim tajnikom AER-a Pascal Goergenom. Nakon prezentacije postojećeg 
stanja i problema nemogućnosti koje otežavaju efikasan rad YRN-a Pascal je iznio stajalište 
AER-a prema kojem YRN ima punu podršku i potporu u osnivanju legalnog entiteta. 
Zaključak je kako isto ne će ugroziti povezanost dviju organizacija već je izvjesna bolja 
strukturalna povezanost.  
 

Pascal je predstavio ideju o osnivanju AER community kako bi se privuklo pojedince, 
a ne samo organizacije iz cijele Europe koji rade na razvoju regionalne politike u Europi. U 
nastavku sjednice definirana je organizacija proljetnog plenarnog zasjedanja YRN-a koje će 
se održati od 5. do 8. svibnja 2013. godine u Bruxellesu. Operativnu organizaciju sastanka 
preuzeo je regionalni savjet mladih regije Wallonia (Belgija), a čiji član je ujedno i član 
Predsjedništva YRN-a. Tijekom sjednice Predsjedništva YRN-a, usuglašen je detaljan 
program rada, definirani su poželjni govornici te je dio njih osobno pozvan, odabran je 
smještaj te potvrđena lokacija održavanja sjednice.  
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SJEDNICA 3: Razmatrana problematika „Sudjelovanje mladih u demokratskom 
procesu“  

U sklopu 3. sjednice Savjet mladih raspravljao je problematiku slabe izlaznosti mladih 
na izbore i općenito razinu participacije mladih u političkom životu . 
 

Uz nadolazeće lokalne izbore, ponovno je aktualno pitanje koliki odaziv mladih 
možemo očekivati. Svi dosadašnji izbori pokazali su zabrinjavajuće malu izlaznost mladih. 
Znači li to ujedno i nisku participaciju mladih u političkom životu općenito. Možemo li biti 
zadovoljni sadašnjom razinom demokratskog obrazovanja ili je situaciju potrebno bitno 
promijeniti? 
 

Mladi kao sudionici aktivnog političkog i društvenog života, unatoč osobnom 
angažmanu i ambiciji nerijetko ostaju zakinuti, te ne nogu 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 potencijalnim nosiocima predloženih aktivnosti – vrtićki odgoj, osnovne 
i srednje škole. 
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Savjet mladih uključio se u provedbu projekta „0 promila“ 

U suradnji MUP-a i četiri grada u Krapinsko-zagorskoj županiji (Krapina, Zabok, 

Pregrada i Oroslavje) tijekom projekta su ispred srednjih škola postavljene olupine razbijenih 

automobila i motora. MUP Krapinsko-zagorske županije dostavio je statističke podatke o 

prometnim nesrećama na području naše županije, a Mreža udruga „Zagor“ sastavila letak koji 

se dijelio u sklopu tih 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 se uključili i 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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TRAVANJ 

Predstavnik Županijskog savjeta mladih sudjelovao na otvaranju projekta Zlatarske 
udruge mladih koji je financiran fondovima EU 

Zlatarska udruga mladih je u četvrtak 18. travnja održala otvorenje projekta ''Being 
young in EU - how to start'', na čijim su aktivnostima sudjelovali mladi s područja grada 
Zlatara. Kako bi osigurali financiranje projekta Savjet mladih Grada Zlatara morao je 
zadovoljiti kriterije prihvatljivosti te kriterije kvalitete zadane od strane Europske komisije. 
Projekt je inicijalno pokrenuo Savjet mladih Grada Zlatara, a proveden je ispred Zlatarske 
udruge mladih, i realiziran kao transnacionalna suradnja mladih s partnerima iz Italije - 
Savjetom mladih Općine 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 Općine Belvi. 

 
Nakon otvorenja projekta, na kojem je prisustvovao član Savjeta mladih Krapinsko – 

zagorske županije Mihael Vučković, 19. i 20. travnja održane su 3 radionice kroz koje su se 
mladi poticali da sami generiraju problemsku situaciju i pokušaju naći rješenje. Na 
radionicama su sudjelovali mladi od 15 do 30 godina, a na samo prve dvije je sudjelovalo oko 
60 mladih, uglavnom srednjoškolaca. Aktivnosti projekta ''Being young in EU - how to start'' 
time su poslužile kao  dobar korak u smjeru motivacije mladih po pitanju aktivnog uključenja 
u društveni život zajednice i promocije strukturnog dijaloga. 
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SVIBANJ 

Predsjednik Županijskog Savjeta mladih sudjelovao na Proljetnom plenarnom 
zasjedanju Regionalne mreže mladih u Bruxellesu 

Regionalna mreža mladih (Youth Regional Network - YRN) do sada je funkcionirala 
kao platforma Zajednice europskih regija (Assembly of European Regions - AER) okupljajući 
predstavnike mladih iz stotinjak regija Europe. U cilju unaprjeđenja kapaciteta, efikasnijeg 
zagovaranja politika za mlade te uspješnije implementacije projekata, usvojen je statut YRN-
a, 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 Bukvić, a ujedno i 
član predsjedništva YRN-a. Raniju uključenost u YRN na razini platforme u sklopu AER-a 
predstavnici Savjet mladih prepoznali su kao prostor za razmjenu primjera dobre prakse, 
projekata i politika za mlade zbog čega su sudjelovali u novom koraku razvoja organizacije. 
Dodana vrijednost koju mreža pruža kroz jedinstveno okupljanje predstavnika regionalne, a 
ne nacionalne razine time je ne samo očuvana, već su postavljeni temelji za širenje na nove 
članice čime će vrijednost  europskih različitosti  doći do punog izražaja.  

 
Do jesenskog plenarnog zasjedanja YRN-a dovršit će se zakonski postupak 

formalizacije mreže, a YRN će sklopiti i poseban ugovor o suradnji s AER-om i drugim 
potencijalnim institucijama i organizacijama nadnacionalne i europske razine. Inicijativa je da 
Hrvatska bude domaćin jesenskom zasjedanju YRN-a, što će ujedno biti i prilika za ostale 
županijske Savjete mladih iz Hrvatske da se uključe u međunarodni rad YRN-a kako bi 
razmijenili primjere dobre prakse i lakše komunicirali svoje potrebe na europskoj razini. 
 

 

 

Predstavnici Županijskog savjeta mladih sudjelovali na Sajmu udruga Krapinsko – 
zagorske županije 

Sajmu udruga prisustvovalo je oko 40 udruga, većinom 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.  
 
 

  



 

10  

 

 

Predstavnici Županijskog savjeta mladih sudjelovali na obilježavanju Europskog tjedna 
u Varaždinu 

 
Varaždinska županija je u sklopu obilježavanja Europskog tjedna (6.-11. svibnja 

2013.) bila domaćin EU Pub kviza na kojem je sudjelovala peteročlana ekipa ispred 
Krapinsko - zagorske županije. Savjet za europske integracije Varaždinske županije već 
trinaest godina obilježava Europski tjedan. Ovogodišnji Europski tjedan odvijao se od 6. do 
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, zatim 
manifestaciji „Europa u srcu Varaždinske županije - Hrvatska razglednica putuje Europom“ te 
mnogim drugim manifestacijama i programima. 
 

Uz spomenute manifestacije i programe u Lumini centru održao se 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 Vučković.  
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LIPANJ 
 
SJEDNICA 4: Razmatrana problematika: „Mreža bicikli stičkih staza“ 

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 10. lipnja nosio je naziv  ''Popularizacija biciklizma - 
potencijal i mogućnosti 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 mogućnostima 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. Neke od konkretnih mjera koje predlaže su:  
 

1. Adaptacija cestovnih prometnica za sigurnije i udobnije kretanje biciklista   

2. Integracija biciklističke infrastrukture i umrežavanje na lokalnoj, regionalnoj i 

nacionalnoj razini - Mreža biciklističkih ruta  

3. Integracija biciklizma u postojeću mrežu javnog prijevoza  

4. Umrežavanje lokalnih subjekata povezanih sa biciklističkim turizmom i uređenjem 

turističkih destinacija za bicikliste 

5. Povezivanje sa državama u regiji i suradnja na projektima - međudržavna biciklistička 

mreža  

6. Dostupnije i lakše kretanje biciklista u zaštićenim područjima prirode  

7. Disperzija posjetitelja iz zona preopterećenih posjetiteljima  

8. Standardizacija usluga i specijalizacija turističkih agencija za biciklistički turizam 
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SRPANJ 

SJEDNICA 5: Razmatrana problematika: „Međunarodna i regionalna suradnja – 
mogućnosti za mlade“ 

Pristupanje Europskoj uniji novi je zamašnjak mobilnosti mladih koji omogućuje 
povećanje dostupnosti programa mobilnosti i razmjene mladih. Uz već postignute suradnje i 
članstva u nadnacionalnim i regionalnim organizacijama pristupanje Uniji nudi nove 
platforme za suradnju mladih. Kako bi se optimalno iskoristile postojeće mogućnosti te 
potencijalno unaprijedila suradnja ili ostvarila nova potrebno je informirati mlade o 
mogućnostima istih.   

 
Međunarodna iskustva mladima omogućuju proširivanje vidika, razmjenu primjera 

dobrih praksi, ali i mogućnost 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. Mobilnost mladih i 
međunarodna suradnja mladih u Krapinsko zagorskoj županiji je relativno niska, iako postoje 
primjeri dobre prakse. Poticanjem rasprave na temu mobilnosti i međunarodnih fondova cilj je 
povećati informiranost, a time i iskorištavanje pruženih mogućnosti. 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 su mogućnosti 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 mogućnosti su brojne. Također, predstavljen je program 
Eurodyssey koji pruža priliku da volontirajući 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 raspoloživih fondova Europske 
unije.  
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KOLOVOZ  

Savjet mladih organizirao edukaciju za organizacije civilnog društva o apliciranju na 
fondove EU 

Savjet mladih Krapinsko – zagorske županije u suradnji sa Nezavisnom udrugom 
mladih iz Lepoglave, a pod pokroviteljstvom Krapinsko – zagorske županije održao je 
edukaciju o programu ''Youth in Action'' Europske Komisije, s ciljem unaprjeđenja 
međunarodne suradnje organizacija civilnog društva. 

  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 kako i sam način apliciranja. Posebno je istaknuta važnost 
pronalaženja pouzdanih partnera iz drugih zemalja za konačnu uspješnost projekta. Edukaciju 
je održala Ivana Radanović, 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 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 buduću suradnju. 
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RUJAN 

SJEDNICA 6: Razmatrana problematika: „Uloga savjeta mladih u lokalnoj zajednici“ 

Ususret usvajanju novog Zakona o savjetima mladih na svojoj šestoj sjednici Savjet 
mladih Krapinsko – zagorske županije ugostio je gospodina Antu Martića, 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 općinskih i gradskih savjeta mladih 
iz Krapinsko – zagorske županije te zamjenica župana za društvene djelatnosti, mr.sc. Jasna 
Petek. Sjednica otvorenog karaktera posvećena je promjenama u djelokrugu i načinu rada 
Savjeta mladih. Pri tome je gospodin Martić detaljno predstavio promjene, ali i upozorio na 
probleme u radu savjeta mladih zbog kojih je do promjena prvotno i došlo. Sjednica je 
omogućila razmjenu iskustva i viđenja uloge Savjeta mladih s pozicije Ministarstva, Županije 
te članova Savjeta mladih.  
 

U svom izlaganu gospodin Martić zaključio je kako su Savjeti mladih prilika za 
afirmaciju mladih i njihovu aktivnu participaciju u društvu. Upozorio je i na problem 
„etiketiranosti“ članova savjeta mladih od strane zajednice i vršnjaka do kojeg dolazi zbog 
nepoznavanja karaktera institucije savjeta i poistovjećivanja istog sa poligonom za mlade 
političare. Rad Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije gospodin Martić 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.  
 

Vedran Bukvić, predsjednik Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije, upozorio 
je kako su se jedino Savjet mladih grada Krapine i Savjet mladih općine Krapinske Toplice 
odazvali pozivu na otvorenu sjednicu. S druge strane još je alarmantnije što 25 od 33 jedinice 
lokalne samouprave u Krapinsko – zagorskoj županiji uopće nemaju konstituiran savjet 
mladih iako je to predviđeno postojećim 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. 
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LISTOPAD 

Predsjednik Savjeta mladih sudjelovao na sjednici Predsjedništva Regionalne mreže 
mladih u Banja Luci 
 

Predsjedništvo Regionalne mreže mladih (YRN) redovito održava sjednice između 
uobičajenih plenarnih sjednica Mreže. Svaka sjednica, uz to što omogućava kontinuitet rada 
Mreže, adresiranje tekućih pitanja te unaprjeđenje rada i razvoj strategija, otvara poseban 
prostor za uspostavljanje suradnje sa novim regijama. 
 

Ovog puta sjednica 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 YRN-a i Republičkog savjeta mladih zaključeno je 
kako bi suradnjom za 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 pomoći buduće međuregionalne projekte, ponajprije 
angažiranjem svojih članica, ali i pružanjem tehničke potpore suradnji i projektima.   
 

Sama sjednica Predsjedništva posvećena je izradi nacrta ključnih dokumenata za 
konačnu formalizaciju YRN-a pod belgijskim zakonodavstvom. Nastavak je to rada s 
prethodne sjednice Predsjedništva tijekom koje je usvojen nacrt Statuta, a koji su na plenarnoj 
sjednici članice mreže prihvatile i time započele zakonski postupak formalizacije Mreže. 
Sjednica u Banja Luci rezultirala je nacrtom dokumenta koji detaljno određuje budući rad 
YRN-a - „Rules of procedure“,  dokumentom koji definira programske i strateške prioritete 
YRN-a u sljedećem višegodišnjem razdoblju - „Strategic priorities“, te nacrtom ugovora 
između AER-a i YRN-a kojim se dodatno uređuje odnos, prava i obveze obje organizacije i 
omogućuje dublja povezanost i razvoj suradnje. Članice mreže će imati priliku razmotiriti i 
usvojiti  predložene nacrte dokumenata na sljedećem plenarnom zasijedanju.  
 

U tekućem mandatu Predsjedništva Regionalne mreže mladih (YRN) sudjeluju Hrvoje 
Kovač iz Varaždinske županije, koji predsjeda Odborom za društvene medije, te Vedran 
Bukvić, predsjednik Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije koji predsjeda Odborom 
za profesionalni život i poduzetništvo mladih.   
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STUDENI 

Sudjelovanje dviju predstavnica Županijskog Savjeta mladih na jesenskom plenarnom 
zasjedanju Regionalne mreže mladih u Rumunjskoj 

Predstavnice Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije sudjelovale su na 
plenarnom jesenskom zasjedanju ''Youth Regional Network – YRN'' kojim je konačno 
definiran pravni status i unutarnje ustrojstvo regionalne mreže mladih kao formalne 
organizacije.  
 

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 Lacković te predsjednica Mreže udruga 
Zagor Ivana Radanović. 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.  



 

17  

 

SJEDNICA 7: Donošenje Programa rada Županijskog Savjeta mladih za 2014. godinu  

Usvajanjem programa rada za 2014. godinu Savjet mladih nastavlja sa kontinuiranom 
raspravom o specifičnim problematikama vezanih uz mlade. Sedma sjednica Savjeta mladih 
najvećim je dijelom posvećena identifikaciji aktualnijih problema s kojima se mladi susreću. 
 

Tijekom 2014. godine Županijski savjet mladih zadržat će već implementiran koncept 
rada temeljen na tematskim sjednicama. Predviđeno je 7 tematskih sjednica s naglaskom na 
socijalnu i ekonomsku uključenost mladih u društvo.  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 se na dugoročne 
probleme teško može utjecati primjenom onih razmišljanja koja su do njih i dovela. Teme 
koje će Županijski savjet mladih pokrenuti tijekom 2014. godine odnose se na: 

 
1. Stanje i potencijale obrazovnog sustava – usklađenost sa razvojem gospodarstva; 

2. Sport i uloga mladih u sportu na području Županije; 

3. Mladi u vatrogastvu, alternativan oblik okupljanja mladih; 

4. Mladi i organizacije civilnog društva, stanje i izazovi; 

5. Slobodno vrijeme, trendovi i posljedice; 

6. Socijalno poduzetništvo, suvremen koncept ekonomskog angažiranja; 

7. Inkluzivno društvo, susretanje potreba mladih sa  invaliditetom;   

8. Zapošljivost mladih. 

 

Županijski je savjet mladih na sjednici također usvojio izvješće sa sjednice 
Predsjedništva Youth Regional Network-a, izvješće sa plenarnog zasjedanja Youth Regional 
Network-a, te izvješće sa 3. sjednice Županijske skupštine. Posebna rasprava evaluirala je 
postojeće i  definirala buduće obaveze članova Savjeta, rezultat čega su usvojene inicijative o 
korekcijama.   
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PROSINAC 

Sudjelovanje dvoje predstavnika Županijskog savjeta mladih na Nacionalnoj 
konferenciji Savjeta mladih u Zagrebu 
 

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 Bukvić, predsjednik Savjeta te Tina Lacković, 
članica Savjeta. 
 

Cilj je Konferencije bio okupiti predstavnike savjeta mladih u svrhu stvaranja 
zajedničkih zaključaka o okviru djelovanja savjeta mladih. Problem djelokruga i mogućnosti 
rada savjeta mladih do sada se istaknuo kao najčešće 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 unaprijeđenjei rada savjeta mladih. 
 

Programski, Konferencija je bila podijeljena u dva dijela. Prvi dio obuhvaćao je 
predavanja, radionice i okrugli stol na temu ¨Okvir djelovanja savjeta mladih", koji je održan 
u petak, 13. prosinca. Cilj ovog dijela Konferencije bio je 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 obuhvaćao je rad u skupinama u obliku tematskih radionica. Treći dan Konferencije, u 
nedjelju 15.prosinca,  doneseni su i prihvaćeni zaključci Konferencije i potpisivanje 
zaključaka. 
 

Nacionalna konferencija iskorištena je i kako bi se na njenim marginama susreli 
predstavnici Savjeta mladih iz sjeverne Hrvatske. Dogovoreno je kako će Savjeti mladih iz 
Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke 
županije te Savjet mladih Grada Zagreba intenzivirati međusobnu suradnju. Konkretno, 
uspostaviti će se kontinuirani oblik razmjene dobre prakse, zajedničkih edukacija te 
zajedničkih sjednica. 
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SJEDNICA 8: Razmatranje problematike: „Volonterstvo“ 

 
Djelovanjem volontera ostvaruje se komunikacija između institucija i društva u cjelini. 

Za volonterizam su ključni 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 moguća 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 prisustvovale su volonterke Nikolina 
Tustić te Jana Borovčak koje iza sebe imaju bogato iskustvo volonteskog rada. Kakva je 
praksa u organizacijama koje koriste volontere predstavile su Ivana Radanović 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 Gregruović. Oni će do kraja II. saziva Županijskog savjeta mladih zamijeniti 
dvije članice kojima su kvalitetu sudjelovanja 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. Predsjedavajuća Ranoj skupini je Tina Lacković (Županijski savjet mladih), a 
članovi su Radne skupine su Matea Štokan, (Županijski savjet mladih), te Vedran Petek  
(Savjet mladih Općine Krapinske Toplice). Mandat Radne skupine obuhvaća: 
 
1. Uspostavljanje trajnog i stabilnog kontakta sa Savjetima mladih Varaždinske, Međimurske, 

Koprivničko - križevačke i Zagrebačke županije, te Savjeta mladih Grada Zagreba u svrhu 

unaprjeđenja suradnje. 

2. Izrada projektnog plana 1. zajedničke sjednice Savjeta mladih sjevernih županija i 

provedba istog. 

3. U suradnji sa nadležnom Radnom skupinom Savjeta mladih Varaždinske županije izraditi 

projektni plan zajedničke edukacije za relevantne članove županijskih tijela i provedba istog. 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK 
                                                                                    ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

          Vedran Bukvić 

                                                                                     

 

 



 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
KLASA: 007-04/14-01/04 
URBROJ: 2140/01-01-14-4 
Krapina, ____. ožujka 2014.   
 
 
 
 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko- zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) 
Županijska skupština  Krapinsko-zagorske županije, na 5. sjednici održanoj dana  __. Ožujka 
2014. godine donosi  
 
 

ZAKLJU ČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu  

Županijskog savjeta mladih za razdoblje 2013. godine 
 
 

I.  Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2013. godinu. 
 
II.  Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2013. godinu nalazi se u privitku ovog 

Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

PREDSJEDNICA 
  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
    Vlasta Hubicki dr. vet. med. 

               
 
Dostaviti: 
1. Županijski savjet mladih, 
    n/p predsjednika Vedrana Bukvića,  
    Krapina,Ivana Rendića 15, 
2. «Službeni glasnik» Krapinsko – zagorske županije, za objavu, 
3. Za zbirku isprava, 
4. Za prilog zapisniku, 
5. U spis 9.  sjednice Županijskog savjeta mladih,  
6. Pismohrana. 
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