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PREDMET: Izvješće o radu Županijskog  

                      savjeta mladih za 2011. godinu 

 

 

        

 Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije», broj 13/01., 05/06., 11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko- 

zagorske županije dana 07. ožujka  2012. godine donosi 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

        

        

       1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta 

mladih za 2011. 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 izvjestiteljicu po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog  Zaključka   zadužuje   se Ivana 

Radanović, predsjednica Županijskog savjeta mladih. 

        

 

                                                                                                                  Ž U P A N 

 

                  mr. sc Siniša Hajdaš Dončić 

        

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, 

2. Za zbirku isprava, 

3. Pismohrana. 
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                          Ž U P A N  

                                                                                                     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  

 

 

PREDMET: Izvješće o radu Županijskog  

                      savjeta mladih za 2011. godinu 

 

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. i 34/10.)  i članak 17. Statuta  

                                 Krapinsko-zagorske  županije  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  

                                 županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09) 

NADLEŽNOST  

ZA DONOŠENJE:   Županijska skupština 

PREDLAGATELJ:  Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine županu, 

                                 a župan Županijskoj skupštini 

IZVJESTITELJ:      Dubravka Sinković, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i  

                                 Županijske skupštine 

                                 Ivana Radanović, predsjednica 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) 

jednom godišnje podnosi Županijskoj skupštini izvješće o radu.  Temeljem navedenoga, na 9. 

sjednici Savjeta održanoj 24. veljače 2012. doneseno je Izvješće o radu Savjeta za 2011. godinu i 

isto proslijeđeno županu i Županijskoj skupštini putem ovog Upravnog odjela. Izvješće se sastoji 

od tabelarnog prikaza, te od  prikaza po aktivnostima utvrđenima Programom rada Savjeta  za 

2011. godinu.  

 Predlaže se Županu da Izvješće razmotri, te proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-

zagorske županije, na prihvaćanje. 

                                                                                                                

                                                                                                                  

Prilozi: Izvješće o radu za 2011. godinu,     P R O Č E L N I C A 

            Prijedlog zaključka župana,          Dubravka Sinković 

            Prijedlog zaključka Županijske skupštine. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH  

 

ZA  2011.  GODINU 

 

 

 

 

 

 

Krapina, veljača 2012. 

 

 

 

 



 
 

 

SADRŽAJ: 

 

1. TABELARNI PRIKAZ REALIZIRANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 
TIJEKOM 2011. GODINE 

 

2. PRIKAZ PO PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA OBUHVAĆENIMA  PROGRAMOM RADA ŽUPANIJSKOG 
SAVJETA MLADIH ZA 2011. GODINU 

 
 
 



 
 

 

1. Tabelarni prikaz aktivnosti Savjeta mladih tijekom 2011. Godine 
2. Narativno izvješće 

PERIOD: SAVJETODAVNE AKTIVNOSTI POVJERENSTVA, KONFERENCIJE, 
EDUKACIJE, RADIONICE 

OSTALE AKTIVNOSTI 

siječanj - ožujak  Savjetovanje o problemu 
željezničkog prijelaza kod 
željezničkog kolodvora u Zaboku: 
- razgovor sa Željkom Horvatom, 
pročelnikom UO za promet i 
komunalnu infrastrukturu KZŽ 
 Poticanje rasprave o 
osamostaljenju mladih i 
stambenom zbrinjavanju mladih 
 Slanje dopisa - poziva na 
osnivanje savjeta mladih 
jedinicama lokalne samouprave 
 Suradnja članova i članica SM 
KZŽ s udrugama mladih u 
revidiranju Županijskog programa 
djelovanja za mlade 

 Povjerenstvo za dodjelu stipendija 
učenicima srednjih škola i studentima 
 Edukacija za mlade osobe i gradske 
vijećnike i vijećnice Grada Zaboka o 
savjetima mladih 

 Pripremne aktivnosti suorganiziranja Sajma znanja: 
- dogovori s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 
 Rad na izradi internetske stranice i logotipa SM 
KZŽ 
 Izbor logotipa SM KZŽ 
 Pomoć u provedbi Sajma znanja (24. ožujka 2011.) 

travanj - lipanj   Sudjelovanje u radu proljetnog plenarnog 
sastanka Regionalne mreže mladih 
(Assembly of European Regions); Orleans, 
Francuska, travanj 2011. 
  

 Sudjelovanje u izradi promotivnog spota SM KZŽ 
 Predstavljanje Savjeta mladih KZŽ na Sajmu 
poslova u Krapini 
 Anketa na temu prevencije samoubojstava mladih 
 Izrada internetske stranice SM KZŽ 

srpanj - rujan   sudjelovanje u javnoj raspravi Savjeta 
mladih Koprivničko-križevačke županije; 
Križevci, kolovoz 2011. 

 poticanje lokalnih udruga i inicijativa mladih na 
bavljenje temama volonterizma 
 prikupljanje povratnih informacija JLS o osnivanju 
savjeta mladih 

listopad - prosinac  problematika lošeg voznog 
reda u željezničkom prijevoza 
između KZŽ i Grada Zagreba 
 problematika „zapisivanja“ od 
strane policijskih službenika 

 sudjelovanje Savjeta mladih KZŽ u radu 
jesenskog plenarnog sastanka Regionalne 
mreže mladih (Assembly of European 
Regions); Poljska, Wroclaw, listopad 2011. 
 sudjelovanje u radu Konferencije savjeta 
mladih u organizaciji Savjeta mladih Grada 
Zagreba, prosinac 2011. 

 razgovori o problematici neaktivnosti pojedinih 
članova/-ica SM KZŽ i mogućnostima boljeg internog 
funkcioniranja 
 



 
 

 
AKTIVNOST 1: Poticanje udruga mladih i za mlade da osmišljavaju i provode projekte vezane 

za volonterizam. 

 

Nakon izrađene studije prijedloga volonterske akcije koji bi se mogao primijeniti kao jedinstveni projekt 

na presjeku cijele Krapinsko – zagorske županije, namijenjen udrugama mladih i za mlade kao 

pokretačima tih akcija koje bi aktivno uključile sumještane u provedbu istih, oformljen je dokument u 

obliku pisma potpore udrugama mladih i za mlade s područja županije koji poziva i potiče na 

volonterizam u jednom općem obliku  te u konkretnom prijedlogu spomenute studije prijedloga 

volonterske akcije. Ovaj je dokument poslan krajem studenog 2011. god. U tijeku je primanje 

prijedloga i odgovora udruga mladih i za mlade, zainteresiranih za ovaj sadržaj. Također, ovih dana 

dovršava se medijska kampanja za bolju prezentaciju same aktivnosti, također i za bolju vidljivost 

postojanja Savjeta mladih KZŽ i transparentnost djelovanja. 

 

AKTIVNOST 2: Potaknuti službe da organiziraju Sajam znanja kako bi se na jednom mjestu 

skupile sve informacije o nastavku školovanja u županiji, te radi smanjenja troškova posjeta 

svim srednjim školama na dane otvorenih vrata. 

 

Tijekom mjeseca ožujka Zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina tradicionalno organizira 

Sajam poslova. Manifestacija se održava u srednjoškolskoj dvorani u Krapini, a 2011. godine po prvi 

puta u organiziranje se uključio i Županijski savjet mladih Krapinsko – zagorske županije kao partner 

na Sajmu poslova. Savjet mladih je organizirao radionicu o volontiranju. Također, Savjet mladih 

predstavio je ideju da se na Sajam poslova pozovu i srednje škole sa područja županije kako bi iste 

predstavile svoje programe, a ujedno kako bi što više učenika iz tih škola posjetilo sajam jer su upravo 

učenici koji završavaju srednju školu dio ciljane skupine pošto dio njih neće nastaviti školovanje. Na 

Sajmu poslova sudjelovalo je nekoliko srednjih škola, ali izostao je organiziran prijevoz učenika iz 

škola na Sajam zbog financijskih razloga. U okviru Sajma poslova Savjet mladih predstavio se 

posjetiteljima gdje su se isti mogli informirati o samom Savjetu i aktivnostima koje Savjet provodi. 

Ocjena je kako je sudjelovanje Savjeta mladih u organizaciji i na samom Sajmu poslova, od obostrane 

koristi, kako za Zavod za zapošljavanje, tako i za Savjet mladih. Naime, dio organizacijskih aktivnosti 

lakše je iskomunicirati na razini Savjeta, kao što je na primjer sudjelovanje srednjih škola ili 

prezentacija volonterizma. S druge strane Savjet mladih teži iskoristiti svaku priliku da se popularizira 

kako bi javnost znala za njegovo postojanje i funkcije koje obavlja. Zbog pozitivnog iskustva sa 

ovogodišnjeg Sajma poslova, Savjet mladih uvrstio je također u godišnji plan rada za 2012. godinu 

sudjelovanje na Sajmu poslova.  

AKTIVNOST 3: U suradnji sa regionalnom vlasti poticati osnivanje općinskih i gradskih Savjeta 

mladih u Županiji. 

 

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije u svoj je Program rada za 2011. godinu uvrstio i poticanje 

osnivanja savjeta mladih u svim općinama i gradovima naše Županije, budući da su tek rijetke jedinice 

lokalne samouprave poštovale tu svoju zakonsku obvezu. Naime, od 33 jedinice lokalne samouprave 

u našoj Županiji, Savjet mladih ima tek njih šest: Krapina, Krapinske Toplice, Stubičke Toplice, 

Radoboj, Tuhelj i Budinščina. Zbog naprijed navedenog, sastavljen je dopis svim općinama i 

gradovima na području županije. U tom dopisu, naslovljenom na općinske i gradske načelnike i 

gradonačelnike željelo ih se podsjetiti na njihovu zakonsku obvezu da imaju osnovan savjet mladih, ali 

i  obavijesti ih o mogućnosti da kontaktiraju članove savjeta mladih ukoliko im je potrebna pomoć 

prilikom osnivanja istih. Također, zamoljeni su da nam pošalju povratnu informaciju o situaciji glede 

osnivanja savjeta mladih u svojoj općini/gradu. Na žalost, povratne informacije bile su poprilično loše. 

Većina jedinica lokalne samouprave nije uopće odgovorila na naš dopis. Oni koji su odgovorili, na 

žalost su uglavnom odgovarali u negativnom kontekstu, navodeći da njihove općine i gradovi trenutno 



 
 

nisu u mogućnosti osigurati u svojim proračunima sredstva za rad savjeta mladih. Bili su rijetki oni koji 

su bili zainteresirani za suradnju i sa kojima su članovi savjeta mladih održali sastanke na tu temu. 

 Budući da je dopis poslan u lipnju 2011. godine, općine i gradovi imali su dovoljno vremena da 

u svoje proračune za 2012. godinu uvrste i stavku Savjet mladih. Vidjet ćemo da li će u 2012. godini 

doći do osnivanja nekih novih savjeta mladih u našoj Županiji, a članovi Savjeta i dalje će ustrajati u 

svojoj namjeri da svaka općina i grad ima svoj savjet mladih. 

Predstavnici Savjeta mladih upoznali su svoje organizacije sa svrhom i ciljem postojanja Savjeta 

mladih. 

 

AKTIVNOST 4: Poticati udruge mladih i medije na bolje oglašavanje aktivnosti mladih i udruga 

te upoznavanje mladih s načinom sudjelovanja u društvu. 

 

Članovi i članice Savjeta mladih predložile su usmeno udrugama mladih da provode aktivnosti koje će 

upoznati mlade s načinima sudjelovanja u društvu. Tako je Mreža udruga Zagor provela projekt 

„Odluka je naša!“, financiran od strane Ureda za ljudska prava Republike Hrvatske. Cilj projekta bio je 

podizanje razine informiranosti mladih o sustavima odlučivanja u Krapinsko - zagorskoj županiji na 

način direktnog informiranja mladih o mogućnostima sudjelovanja u tim procesima. Mreža udruga 

Zagor je u okviru projekta organizirala 5 panel diskusija u 5 srednjih škola s učenicima te izdala bilten 

Odluka je naša! koji govori o načinu uključivanja mladih u procese donošenja odluka. U 5 srednjih 

škola ukupno je sudjelovalo 79 učenika i učenica. 

 

Napravljen je popis najvažnijih medija u županiji. Praćenjem tih novina u određenom razdoblju 

zaključeno je da se malo piše o aktivnostima mladih i udruga. Stupljeno je u kontakt s novinarom koji 

piše za Glas Zagorja. Razmatralo se o slanju dopisa najvažnijim medijima kako bi se potaknulo bolje 

oglašavanje mladih. Međutim on nas je upozorio da često i udruge same ne šalju materijale 

redakcijama koje bi to objavile što isto treba uzeti u obzir. Poticanje udruga da šalju materijale o 

provedenim aktivnostima nastaviti ćemo u 2012. godini. 

 

 

AKTIVNOST 5: Sudjelovati u revidiranju Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-

zagorske županije. 

 

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije sudjelovao je u revidiranju Županijskog programa 

djelovanja za mlade za period od 2012 do 2016. Revidiranje Programa počelo je u travnju 2011. A 

završio u studenom 2011. Godine. Članovi i članice Savjeta mladih svoje su prijedloge mjera za 

Program dostavili Mreži udruga Zagor koja je uključila prijedloge u revidirani Program. 

 

AKTIVNOST 6: Potaknuti i surađivati s nadležnim institucijama i udrugama u promicanju načina 

osamostaljenja mladih. 

 

Savjet mladih Grada Zagreba organizirao je od 16. – 18. prosinca 2011. konferenciju Savjeta mladih u 

hotelu Tomislavov dom na Sljemenu. Sudjelovalo je preko 20 Savjeta mladih iz cijele države, a na 

konferenciji su sudjelovali i predstavnici Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (Vedran Bukvić 

i Ivana Radanović). Tema ovogodišnje, 3. po redu konferencije bila  „Stanovanje i stambena politika 

za mlade u Republici Hrvatskoj“. Konferencija je svečano otvorena u 16. prosinca u Gradskoj 

skupštini uz prigodno obraćanje predstavnika Grada Zagreba. Sljedećeg dana o problematici 

stambene politike zbrinjavanja mladih govorio je prof.dr.sc. Gojko Bežovan, profesor sa Pravnog 

fakulteta u Zagrebu, koji je istaknuo izazove i probleme stambenog zbrinjavanja mladih, te naveo 

primjere koji su prije bili promjenjivani. U nastavku konferencije rasprava se usmjerila na probleme 

učenika i studenata u domovima, a tematiku problema izložio je Ivan Lešković, pomoćnik ravnatelja 

za smještaj u Studentskom centru, kod Sveučilišta u Zagrebu, te Josip Matuha, predsjednik Odbora 

za učeničke domove. Zaključak konferencije predstavljen je u obliku „Zagrebačke povelje 2011“ u 



 
 

kojoj su istaknute provedive i konkretne mjere za poboljšanje politike stambenog zbrinjavanja mladih. 

Cilj konferencije je da istaknute mjere jedinice lokalne samouprave prihvate kao smjernice prilikom 

donošenja strategije stambenog zbrinjavanja mladih.   

 

AKTIVNOST 7: Izrada foruma za mlade na web portalu. 

Nakon provedenog natječaja za izradu logotipa Savjeta mladih KZŽ koji je bio upućen svim srednjim 

školama s područja županije, Savjet mladih je jednoglasno donio odluku o najboljem rješenju s 

napomenom da ga treba preoblikovati, odnosno dovršiti kako bi zadovoljio opće i željene kriterije 

Savjeta. Autorica tog rješenja je Jasna Gregurić. Autorica je kroz ožujak i travanj ponudila neka 

rješenja koja su zahtijevala još dorade te je finalno rješenje logotipa Savjeta prihvaćeno tek na sjednici 

u lipnju, na kojoj je dodijeljena simbolična nagrada autorici. Od tada logotip Savjeta koristi se na svim 

službenim dokumentima Savjeta kao i na novoj web stranici Savjeta. 

Savjet mladih KZŽ postavio je svoje web stranice koje sadrže novosti o aktivnostima Savjeta mladih 

KZŽ i tematiku koju Savjet obrađuje. Web stranica glasi: http://zagor.info/savjet-mladih/ .  

 

AKTIVNOST 8: Razmjena iskustava i suradnja s drugim Županijskim savjetima mladih i 

općinskim i gradskim Savjetima mladih u Županiji i Republici Hrvatskoj. 

 

Razmjena iskustva odvijala se na konferenciji Savjeta mladih na Sljemenu. Sudjelovalo je preko 20 

Savjeta mladih iz cijele Hrvatske te su Savjet mladih KZŽ sa ostalim Savjetima razmijenili iskustva o 

načinu funkcioniranja i aktivnostima pojedinih Savjeta u Hrvatskoj. U neformalnom dijelu konferencije 

(koja je govorila o problematici stambene politike zbrinjavanja mladih), Savjeti su raspravljali o svojem 

zakonskom djelokrugu rada i o različitosti razumijevanja Zakona o savjetima mladih. Tako rad Savjeta 

u nekih podrazumijeva konkretno provođenje projekata i aktivnosti, a kod nekih samo savjetodavnu 

ulogu pri gradskom vijeću ili Skupštini. 

Trenutno je u postupku kontaktiranje sa potpredsjednikom slovačkog Savjeta mladih kako bi se 

dogovorila video-konferencija radi razmjene iskustva i primjera dobre prakse sa Savjetom koji nije u 

Hrvatskoj. 

 

AKTIVNOST 9: Razmjena iskustava i suradnja s menunarodnim organizacijama koje se bave 

pitanjima mladih. Kroz Youth Regional Network Savjet mladih će se informirati i uključivati u 

rad YRN-a. 

 

Sudjelovanje na YRN u Francuskoj- Vedran Bukvić i Ivana Radanović 

Danas sve popularnija mobilnost pokazuje rastući potencijal u rješavanju aktualnih problema. 

Nezaposlenost mladih, nedostatak radnog iskustva te neadekvatni obrazovni sistemi međusobno su 

uvjetovani i umreženi problemi. Poticanjem mobilnosti mladih, nastoji se spriječiti negativan trend. 

Upravo je stoga zasjedanje Youth Regional Network –a bilo posvećeno pitanju mobilnosti mladih. 

Domaćin zasjedanja bila je francuska regija Centre, a sudjelovali su mladi iz najrazličitijih europskih 

regija članica AER-a. Pristup mobilnosti mladih razlikuje se od regije do regije, a osnovnu razliku 

predstavlja količina investiranog novca. Tako regije poput one koja je ugostila zasjedanje mogu 

investirati i nekoliko milijuna eura u programe mobilnosti, te na taj način osigurati gotovo svakom 

učeniku ili studentu da stekne stanovito međunarodno iskustvo i automatski postane konkurentniji na 

zajedničkom tržištu. Zasigurno primjer koji bi bilo korisno pratiti, ali u okviru proračunskih mogućnosti. 

Nameće se pitanje kakva je uloga mladih u kohezijskoj politici kada ona nije primarno usmjerena na 

specifične društvene grupe, već na šire regije. Mladi u svakoj zajednici predstavljaju budućnost 

razvoja, a cilj je osigurati njihovu stručnost i kvalificiranost, ali istodobno i ostanak ili povratak u 



 
 

matične regije.  Stoga je potrebno stimulirati regije da poboljšaju svoju ekonomsku situaciju na način 

da zadrže mladu i perspektivnu radu snagu unutar svoje regije. Cilj je unaprijediti mogućnosti 

zaposlenja mladih u njihovim regijama kako ne bi dolazilo do sveprisutnog odljeva mozgova i daljnjeg 

povećanja razlika između regija. Trenutno se radi na unapređenju ljudskih potencijala, poticanju 

inovacija i ostvarenju društva znanja.  

Sudjelovanje na YRN u Poljskoj- Vedran Bukvić i Ivana Radanović 

Na zasjedanju u Poljskoj donesena je Deklaracija (Wroclaw Declaration) koja govori: 

- Prepoznati kako su mogućnosti za mobilnost mladih ljudi pod utjecajem odluke na europskoj, 

nacionalnoj i regionalnoj razini; 

- Podsjetiti se kako univerzalni pristup geografske mobilnosti pomaže u smanjenju socijalnih 

razlika i povećati zapošljivost mladih Europljana; 

- Imati u vidu kako je mobilnost alat za djelovanje protiv predrasuda, nejednakosti, ksenofobije i 

segregacije olakšavanjem razmjene među kulturama i identitetima svih mladih Europljana; 

Mi, kao članovi AER Youth Regional Network, platforma regionalnih vijeća mladih, parlamenti i 

organizacija iz šire Europe, obvezujemo se da ćemo ovime raditi na: 

- Povećanju svijesti o pristupačnosti mogućnosti mobilnosti mladih promicanjem informacije i 

savjetodavne usluge među svim mladim ljudima, uključujući i mladima u nepovoljnom položaju; 

- Promovirati različite programe pokrenute u regijama i protežu se na područje šire Europe, kao što su 

AER Eurodyssey, što je poboljšanje zapošljivosti mladih nudeći im priliku da steknu prvo profesionalno 

iskustvo u inozemstvu; 

- Utjecati na nositelje regionalne politike da uspostave nova partnerstva za mobilnost, prikupljanje 

obrazovnih ustanova (osobito srednjih škola i sveučilišta), nevladinih organizacija, privatnog sektora i 

organizacija mladih među regijama iz EU-a i ne-država članica EU;  

- Poticati regije da prepoznaju sve oblike iskustva u inozemstvu kao jednake formalnim kvalifikacijama 

kako bi se osigurao poticaj za povratak kući i učiniti "odljev mozgova" privremenim fenomenom; 

- Pozivati europske i nacionalne dionike na zalaganje za veću uključivost mladih u šeme mobilnosti i 

pružiti financijsku i operativnu podršku za različite oblike kretanja (obrazovanje, zapošljavanje, 

volontiranje, sudjelovanje mladih, sposobnost izgradnje i razmjena sl.); 

- Ohrabriti dionike na svim razinama vlasti na razmjenu iskustava kako bolje prevladali prepreke 

otežavanja mobilnosti mladih (npr. smanjenje administrativnih prepreka, kao što je viza, pristup 

osiguranja u inozemstvu, prenosivost donacija i kredita i sl. ili poboljšanje usluge savjetovanja za 

mlade koji putuju između regije iz EU i izvan EU-a država članica); 

- Poticati YRN članove organizacije koje predstavljaju širu Europu na diseminaciju „Youth on the 

Move“ (Europa 2020 inicijativa) u regijama izvan EU-a za promicanje fleksigurnosti i učenja mobilnosti 

kao univerzalno prihvaćene pozitivne dodane vrijednosti 

 

AKTIVNOST 10: Savjet mladih će surađivati s tijelima regionalne samouprave na pitanjima 

mladih te sa Županijskom skupštinom prilikom donošenja odluka koje se odnose na mlade. 

 

Siječanj, 2011. - razmatrana problematika neoznačenih željezničkih prijelaza z Krapinsko – zagorskoj 

županiji, s naglaskom na problem željezničke postaje Zabok gdje svakodnevno cirkulira značajan broj 

mladih 

Ožujak, 2011. - započela aktivnost prikupljanja podataka o mogućnostima stambenog zbrinjavanja 

mladih u Krapinsko – zagorskoj županiji 

Travanj, 2011. - predstavnici Županijskog savjeta mladih sudjelovali u revidiranju Županijskog plana 

djelovanja za mlade 



 
 

Svibanj, 2011. - Poslan dopis gradovima i općinama s područja Krapinsko – zagorske županije u 

kojem ih se potiče da osnivanje savjeta mladih i podsjeća kako im Županijski savjet mladih u tome 

može pomoći savjetom 

 

AKTIVNOST 11: Poticanje i predlaganje srednjih škola na održavanje predavanja na temu 

reproduktivnog zdravlja mladih te surađivati s njima na tom području. 

 

Jedna on naših planiranih aktivnosti bila je poticanje srednjih škola na održavanje predavanja i/ili 

radionica o reproduktivnom zdravlju. S tim u vezi sastavljen je dopis koji je poslan svim srednjim 

školama kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija. Zbog sve ranije tjelesne i spolne zrelosti, 

dužeg školovanja i kasnijeg sklapanja braka, većina je adolescenata spolno aktivna prije braka. Prema 

jednom istraživanju provedenom u Hrvatskoj,  24% djevojaka i 46% mladića u dobi od 15 do 19 

godina stupilo je u spolne odnose, a većina njih u dobi od 16 i 17 godina. Čak 22% spolno aktivnih 

djevojaka i 44% mladića imalo je više spolnih partnera/ica, a 22% spolno aktivnih adolescenata ne 

koristi nikakva kontracepcijska sredstva. To znači da su spolno aktivni adolescenti izloženi visokom 

riziku od spolno prenosivih bolesti i neplaniranih trudnoća. Smatramo da je loše reproduktivno 

zdravlje, između ostalog, povezano s neznanjem. Kako za sada ne postoji poseban srednjoškolski 

predmet koji bi se bavio ovim pitanjem, apelirali smo na ravnatelje/ravnateljice srednjih škola da 

potaknu i podrže sve oblike edukacije o reproduktivnom zdravlju mladih. U realizaciji predavanja ili 

radionica vezanih za ovu temu ponudili smo pomoć članice Savjeta mladih KZŽ, Nevenke Cigrovski. 

Za sada je samo jedna škola odgovorila i zamolila za suradnju (Gimnazija Antuna Gustava Matoša 

Zabok). 

 

AKTIVNOST 12: Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u izradi preventivnih aktivnosti koje će 

pomoći u sprečavanju broja samoubojstava mladih u županiji. 

Rasprava o preventivnim aktivnostima vezanim uz problematiku samoubojstava mladih vođena je u 

nekoliko navrata među članovima i članicama Savjeta mladih KZŽ unutar i izvan rada sjednica. 

Međutim, vrlo je teško bilo definirati način na koji Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije može 

sudjelovati u preventivnim aktivnostima, a da pritom ne prekorači definiciju svojih ovlasti ili da se ne 

miješa u poslove službi zaduženih za preventivne programe. Ocijenjeno je kako ova aktivnost nije 

provedena te će se pokušati implementirati tijekom 2012. godine.  

 

AKTIVNOST 13: Predložiti nadležnim službama aktivnosti vezane uz prevenciju prometnih 

nesreća. 

 

Ostvaren je kontakt sa gosp. Šalamonom koji je u policijskoj postaji u Zaboku. U razgovoru sa njime 

on je iznio određene akcije koje policijska služba provodi kontinuirano vezano uz sprečavanje 

prometnih nezgoda i neodgovorne vožnje kao što su edukacije u srednjim školama koje se provode 

nad mladima, odnosno budućim vozačima, te akcije vezane uz samo sudjelovanje u prometu (kontrole 

na cesti, noći bez alkohola). 

Kao prijedlog Savjeta mladih KZŽ predložili smo im da se napravi posebna akcija koja će biti „šok 

terapija“ za mlade vozače. Postavila bi se olupina slupanog automobila ili motora na trgove zagorskih 

gradova uz neki jednostavan plakat („To se i vama može dogoditi“, ili nešto slično). Ideja je naišla na 

odobravanje, no kao glavni problem istaknut je to što nije jednostavno pronaći slupani auto koji bi se 

mogao postavljati po gradovima, a ni prijevoz takve olupine ukoliko se ona i nabavi nije jednostavan i 

iziskuje određena financijska sredstva. 



 
 

Pošto je Savjet mladih savjetodavno tijelo koje samo potiče druge da nešto naprave neka konkretna 

akcija nije se bila u mogućnosti odraditi, a samo poticanje nije dalo zadovoljavajuće rezultate osim 

samo odobravanja ideje kao izvrsne. Pokušati će se u 2012. godini potaknuti da policija zajedno s 

jednom od udruga mladih provede ovaj projekt. 

 

                                                                                                    PREDSJEDNICA 

                                                                                          ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

                                                                                                   Ivana Radanović 
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 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko- zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije», broj 13/01., 05/06., 11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.) Županijska skupština  

Krapinsko- zagorske županije, na 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2012. godine donosi  

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu  

Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu 

 

 

 I. Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu. 

 

 II. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu nalazi se u privitku ovog 

Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                   

                  PREDSJEDNIK 

                 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

                        Višeslav Ćuk, dr. med. 

  

       

       

Dostaviti: 

1. Županijski savjet mladih, 

    n/p predsjednice Ivane Radanović,  

2. «Službeni glasnik» KZŽ, za objavu, 

3. Za zbirku isprava, 

4. Za prilog zapisniku, 

5. Pismohrana. 

 

 


