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                                                                                         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
 
PREDMET: Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada  
                      Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu 
        
  
 
          Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko – zagorske županije“,  broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 
15/21.- pročišćeni tekst), župan Krapinsko- zagorske županije donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
               
1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih 

za 2022. godinu. 
 
2. Prijedlog zaključka i Program rada za 2022. godinu nalaze se u privitku i čine sastavni dio 

ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i odobravanje. 
 
3. Za izvjestitelja po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog  Zaključka  zadužuje se Hrvoje Novak, 

predsjednik Županijskog savjeta mladih. 
        
 
 
 
                                                                                                                      Ž U P A N  
                                                                                                                    Željko Kolar 
  
      
DOSTAVITI: 
1. Županijska skupština, 
2. Za zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 
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                                                                                                             ŽUPAN 
               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
 
PREDMET:                Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada  
                                     Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu 
 
 
PRAVNI TEMELJ:  Članak 19. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj  41/14., 

dalje u tekstu: Zakon ), članak 19. Odluke o osnivanju Županijskog 
savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 
15/14. i 23/19., dalje u tekstu: Odluka) i članak 17. Statuta  Krapinsko - 
zagorske županije - redakcijski pročišćeni tekst („Službeni glasnik 
Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 
13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) 

NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:           Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:  Upravni odjel za poslove Županijske skupštine županu 
 župan  Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJ:     Hrvoje Novak, predsjednik Županijskog savjeta mladih 
 
OBRAZLOŽENJE:  
                                    Člankom 19. Zakona o savjetima mladih i člankom 19. Odluke o 
osnivanju Županijskog savjeta propisano je da savjet mladih donosi program rada savjeta 
mladih za svaku kalendarsku godinu, koji mora sadržavati sljedeće aktivnosti: sudjelovanje u 
kreiranju i praćenju provedbe županijskog programa djelovanja za mlade, konzultiranje s 
organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnju s tijelima Županije u politici za 
mlade, suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, 
te ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s 
propisanim djelokrugom savjeta mladih. Program rada donosi se većinom glasova svih članova 
Savjeta mladih te se podnosi Županijskoj skupštini na odobravanje. 
                                    Temeljem navedenoga, Županijski savjet mladih (dalje u tekstu: Savjet 
mladih) donio je na 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine Program rada za 2022. 
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godinu (dalje u tekstu: Program rada) koji sadrži uvodni dio, programska područja, koncept, 
način djelovanja i programske aktivnosti te Financijski plan za 2022. godinu.  

                       Programom rada Savjet mladih kao programska područja obuhvatio je 
sljedeće: obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog 
učenja, zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade, aktivno sudjelovanje 
mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija mladih, zdravlje, sport i kultura, te 
mladi u europskom i globalnom okruženju. 
                                   Djelovanje Savjeta mladih predviđeno je na županijskoj, regionalnoj, 
nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na županijskoj razini planira se suradnja sa Županijskom 
skupštinom i predstavnicima tijela Krapinsko – zagorske županije, organizacijama civilnog 
društva i lokalnim savjetima mladih. Programom rada za 2022. godinu planirano je održavanje 
4 sjednice te je planirano održavanje programskih aktivnosti u općinama i gradovima Krapinsko 
– zagorske županije.  
                                  Savjet mladih nastavlja u svom radu s implementacijom projekta Županije 
„Za mlade u Zagorju – djelujem i mijenjam (skraćeno - ZEuZ) koji će mladima približiti 
demokratske procese i alate kojima se mogu služiti u ostvarivanju demokratskih prava kao i 
približiti rad demokratskih institucija. Također, kao jedan od glavnih aktera, sudjelovat će u 
provedbi projekta „Regionalna strategija za mlade i sektora mladih“ s ciljem izrade nove 
strategije za mlade Krapinsko-zagorska županije u periodu od 2021.-2025.. te u projektu 
„Fostering a Culture of Participation: Mainstreaming Local Youth Councils in Europe“ od 
2021. do 2023. godine, čiji glavni cilj je educirati članice i članove Savjeta mladih i prikupiti 
primjere dobre prakse rada savjeta na području EU.  
                                   Glede aktivnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini planirano je 
sudjelovanje Županijskog savjeta mladih na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih, na 
sastanku Koordinacije županijskih savjeta mladih, te na bilateralnim sastancima sa Savjetima 
mladih u sklopu regionalne suradnje.   
                                    Sastavni dio Programa rada za 2022. godinu je i Financijski plan 
izvršenja Programa rada, u kojem su navedene aktivnosti i potrebna financijska sredstva za 
njihovu provedbu.  
                                    Slijedom navedenog, predlaže se županu da razmotri Program rada 
Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu i isti uputi Županijskoj skupštini na odobravanje. 
 
FINANCIJSKA SREDSTVA: 
                             Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti iz Programa rada za 
2022. godinu planirati će se u  Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu. 
 
                                                        
 
                                                         P R O Č E L N I C A 
                                                                                                                 Ljiljana Malogorski 
 
Prilozi: 
- Program rada za 2022. godinu, 
- Prijedlog zaključka,  
- Nacrt prijedloga zaključka. 
 
 



 
 
 
 
 
ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH 
 
Krapina, 11. listopada  2021.   
 
 
                                                                                   Ž U P A N I J S K A  S K U P Š T I N A 
 

                                                                                   n/p predsjednika  
                                               gospodina Zlatka Šorše 

 
 
 
 
 
PREDMET: Program rada Županijskog savjeta mladih  
                       za 2022. godinu sa Financijskim planom 

- na odobravanje, podnosi se 
 
 
                         Poštovani,  
 
                         Sukladno članku 19. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni 
glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 15/14. i 23/19.) u prilogu podnosimo Županijskoj 
skupštini Krapinsko – zagorske županije Program rada Županijskog savjeta mladih za 2022. 
godinu sa Financijskim planom, donesen na 4. sjednici Županijskog savjeta mladih održanoj 
dana 28. rujna 2021. godine, na odobravanje.  
 
                         S poštovanjem,  
 
 
                                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 
                                                                                                        Hrvoje Novak 
 

 

 

Prilog: kao u tekstu 
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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 19. 
Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije», broj 15/14. i 23/19.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni 
glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. 
i 15/21.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici 
održanoj dana ______ 2021. godine donijela je  
 
 

ZAKLJUČAK 
o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu 

 
I. 

Odobrava se Program rada Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu donesen na 4. sjednici 
Županijskog savjeta mladih održanoj dana 28. rujna 2021. godine. 
 

II. 
Program rada za 2022. godinu nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
  
 
                                                                                                          PREDSJEDNIK  
                                                                                               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                            Zlatko Šorša  
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Županijski savjet mladih 

n/p predsjednika Hrvoja Novaka, 
2. Upravni odjel za financije i proračun,  
3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje,  

civilno društvo i mlade, 
4. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu, 
6. Za Zbirku isprava, 
7. Za prilog zapisniku, 
8. Pismohrana. 

 


