
      

 

                          
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
   UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  

ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

KLASA: 007-04/12-01/09 

URBROJ: 2140/01-10-12-2 

Krapina, 17. svibnja 2012. 

 

o. d. ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA    

                                                                                        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

 

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o 

                      osnivanju Županijskog savjeta mladih 

 

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 4. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine»  broj 23/07.)                                    

 

NADLEŽNOST 

ZA DONOŠENJE:     Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ:   Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine o. d. župana -  

                                     zamjenici župana  

                                     o. d. župana - zamjenica župana  Županijskoj skupštini   

 

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

                                      Županijske skupštine 

 

OBRAZLOŽENJE:  

 

 Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 5. sjednici održanoj 16. ožujka 

2010. godine donijela je Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije» broj 6/10., dalje u tekstu: Odluka). 

 Člankom 7. Zakona o savjetu mladih propisano je da županija ima 9 do 13 članova 

savjeta mladih (uključujući predsjednika i zamjenika).  

 Temeljem navedene odredbe Zakona,  člankom 3. Odluke propisano je da Županijski 

savjet mladih Krapinsko-zagorske županije ima 13  članova (zakonom propisani maksimalan 

broj). 

 Nakon provedenog postupka izbora, Županijska skupština je na 7. sjednici održanoj  

05. srpnja 2010. godine donijela Odluku o izboru (13) članova/članica Županijskog savjeta 

mladih. 

 



  Prva, konstituirajuća, sjednica Savjeta održana je 02. rujna 2010. godine. Kako 

mandat Savjeta traje 2 godine - do 02. rujna 2012. godine,  a sukladno članku 16. Odluke, 

postupak reizbora odnosno izbora novog saziva Županijskog savjeta mladih potrebno je 

pokrenuti najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata, dakle najkasnije  do 02. lipnja  

2012. godine.  

 Člankom 11. st. 1. Zakona i člankom 7. st. 3. Odluke propisano je da se sjednice 

Savjeta održavaju najmanje jedanput u dva mjeseca. Vezano uz navedeno, Županijski savjet 

mladih, na 9. sjednici održanoj 24. veljače 2012. godine razmatrao je problem kontinuiranog 

neodaziva dijela članova na sjednice Savjeta, zbog čega dolazi do  nedostatka kvoruma i 

nemogućnosti održavanja sjednica Savjeta u propisanim rokovima. Mišljenja su da bi se 

problem kvoruma i redovitog održavanja sjednica Savjeta riješio kada bi se smanjio broj 

članova Savjeta jer bi se tada  lakše uskladile obveze mladih i osigurao potreban kvorum, te 

predlažu da se prije konstituiranja novog saziva Savjeta, izmjeni Odluka i smanji broj 

članova Savjeta.  

 Temeljem gornjega prijedloga, Upravni odjel izradio je Nacrt prijedloga odluke o 

izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih, kojim predlaže smanjenje broja 

članova Savjeta za 2 odnosno sa 13 na 11. Predlaže se obnašateljici dužnosti župana - 

zamjenici župana  da Nacrt prihvati i utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni  Odluke o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih u tekstu kao u prilogu i isti proslijedi Županijskoj skupštini na 

usvajanje i donošenje. 

 

 

                                                                                                           P R O Č E L N I C A 

                                                                                                            Dubravka Sinković 

 

 

 

Prilog: 

1. Prijedlog zaključka, 

2. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke  

    o osnivanju Županijskog savjeta mladih. 

 

 

 



                          
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  Ž U P A N 

 

KLASA: 007-04/12-01/09 

URBROJ: 2140/01-02-12-3 

Krapina, 21. svibnja 2012. 

          

        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

  

 

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke  

                      o osnivanju Županijskog savjeta  mladih. 

 

 

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

Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) o. d. 

župana - zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije dana 21. svibnja 2012. godine  

d o n o s i 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta  

mladih. 

 

 2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se 

upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 

 3.  Za izvjestiteljicu se zadužuje Dubravka Sinković, pročelnica Upravnog odjela za 

poslove župana i Županijske skupštine. 

 

 

o. d. ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA    

Sonja Borovčak 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, 

2. Za zbirku isprava, 

3. Pismohrana. 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

KLASA: 007-04/12-01/09 

URBROJ: 2140/01-01-12-4 

Krapina, 31. svibnja 2012. 

 

 Na temelju članka 4. i članka 5. st. 3. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» 

broj 23/07.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština 

Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine donijela 

je 

 

ODLUKU  

o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 

  

Članak 1. 

 U Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije» broj 6/10. i 34/10.)  u članku 3. stavku 1. brojka «11» zamjenjuje se 

brojkom «9». 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije». 

 

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK  

                                                                                                   ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                                                                         Višeslav Ćuk, dr. med. 

 

Dostaviti: 

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 

     n/p predstojnice, 

2. Županijski savjet mladih, n/p predsjednice Ivane Radanović, 

    Lug Zabočki 31 c, 

3. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, 

     n/p pročelnice, 

4. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu 

5. Za Zbirku isprava, 

6. Za prilog zapisniku, 

7. Pismohrana. 


