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I. UVOD 

 

         Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet 

mladih) osnovan je kao savjetodavno tijelo Koprivničko-križevačke županije koje promiče i 

zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Županije.    

 

Savjet mladih osnovan je 2007. godine Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta 

mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 10/07.). Hrvatski sabor u ožujku 2014. godine donosi novi Zakon o savjetima 

mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) (dalje u tekstu: Zakon) temeljem kojeg se donosi 

nova Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) (u daljnjem tekstu: Odluka). 

 

Člankom 22. Zakona propisano je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave osiguravaju financijska sredstva za rad i program rada savjeta mladih, kao i 

prostor za održavanje sjednica savjeta mladih, sukladno Zakonu i odluci o osnivanju. 

 

 Pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih imaju osobe s 

prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije, koji u trenutku 

podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.  

  

Prvi sastav Savjeta mladih sa strukturom opisanom u tada važećoj Odluci o osnivanju  

izabran je 2008. godine. Trenutno djeluje četvrti saziv Savjeta mladih.  

 

Članovi Županijske skupštine na 12. sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine 

izabrali su između 23 predložena člana i zamjenika člana, tajnim glasovanjem, novi sastav 

radnog savjetodavnog tijela Županijske skupštine, sastavljenog od 11 članova i 11 zamjenika 

članova Savjeta mladih s područja Županije s mandatom na tri godine. 

 

Savjet mladih je izabran u sljedećem sastavu: 

 

* Ispred Županijskog odbora mladeži HDZ-a Koprivničko-križevačke županije, 

izabrani su: 

Članica: Barbara Kovač, iz Kunovca, zamjenica članice: Ivana Fosić,  iz Molvi,  

Članica: Nataša Brezovec, iz Koprivnice, zamjenica članice: Ana-Marija Strnad, iz 

Koprivnice,  

Član: Neven Jaki, iz Križevaca, zamjenica člana: Martina Falat, iz Križevaca. 

Nataša Brezovec i Ana Marija Strnad od svibnja 2015. nisu više u sastavu Savjeta 

mladih, budući je  Nataša Brezovec podnijela ostavku na članstvo u Savjetu mladih, a njenim 

razrješenjem po sili zakona članstvo je prestalo i Ani Mariji Strnad kao njenoj zamjenici. 

 

* Ispred Sveučilišne organizacije HSS-a Križevci,  izabrani su: 

Član: Dario Car, iz Kalnika, zamjenik člana: Denis Bužić, iz Križevaca.  

 

* Ispred Organizacije mladih HSS-a Koprivničko-križevačke županije, izabrani su: 

Članica: Katarina Čorba, iz Novog Virja,  zamjenik članice: Denis Ptičak, iz Novog 

Virja,  

Član: Željko Franjo, iz Molvi, zamjenica člana: Dragana Županić, iz Novigrada 

Podravskog. 
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*  Ispred  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kunovec, izabrani su: 

Član: Luka Blažic, iz Kunovca, zamjenica člana: Dijana Ščetinec, iz Kunovec Brega.  

 

* Ispred Glasa mladih Križevci, izabrani su: 

Član: Željko Jurković, iz Križevaca, zamjenica člana: Ana Đuranec, iz Peseka,  

Član: Sandro Matus, iz Peseka, zamjenica člana: Tatjana Vegman,  iz Križevaca.  

 

* Ispred Saveza izviđača Koprivničko-križevačke županije izabrani su: 

Članica: Selma Lepčić, iz Križevaca, zamjenica člana: Anja Senzel, iz Đurđevca. 

 

* Ispred neformalne skupine mladih izabrani su: 

Član: Matija Matus, iz Orehovca,  zamjenica člana: Štefica Katanović, iz Gornje 

Rijeke. 

 

Prema članku 19. stavku 6. Zakona, Savjet mladih podnosi godišnje Izvješće o svom 

radu Županijskoj skupštini, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja 

na znanje županu. Izvješće se objavljuje i na mrežnim stranicama Županije.  

Savjet mladih djelovao je sukladno aktivnostima propisanim u Programu rada Savjeta 

za 2016. godinu. Temeljem Programa rada u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 

2016. godinu, Savjetu mladih osigurana su  sredstva u iznosu od 36.000,00 kuna.  

Programom rada definirana su područja na kojima je Savjet mladih u 2016. godini 

trebao djelovati. Aktivnosti uključivanja mladih u javni život Koprivničko-križevačke 

županije odnose se na: 

 Informiranje i savjetovanje mladih putem tribina/predavanja/radionica o svim 

pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih. 

 Promidžbu i informiranje mladih, u javnosti i u sredstvima javnog priopćavanja o  

djelatnostima i aktivnostima Savjeta mladih, te o ostalim važnijim događanjima 

značajnim za mlade. 

 Promicanje i provođenje suradnje Savjeta mladih i ostalih lokalnih savjeta mladih s 

područja Županije. 

 Ostvarivanju i promicanju međusobne suradnje na zajedničkim projektima i 

aktivnostima sa  postojećim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj. 

 Raspravljanje o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, donošenje odluka od 

značaja za mlade, te donošenje programa i drugih akata za unapređivanje položaja 

mladih  na području Županije te predlaganje istih Županijskoj skupštini i Županu. 

 Zajedno sa stručnim osobama sudjelovati u izradi Županijskog programa za mlade radi 

što dostupnijih informacija mladima o svim mogućnostima i aktivnostima mladih na 

području Koprivničko-križevačke županije. 

 Putem svojih predstavnika sudjelovati u radu Županijske skupštine prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih 

na području Županije. 

 Suradnja i potpora učenicima,  udrugama mladih i udrugama za mlade  i inicijativama 

mladih u njihovim aktivnostima. 

 Održavanje tribina/predavanja  u suradnji sa stručnim osobama o mladima danas na 

tržištu rada/mladima u poduzetništvu/mladi i politika. 

 Održavanje tribina/predavanja o dobrobiti volontiranja i Volonterskog centra.  

 Obilježavanje Međunarodnog dana mladih. 

 

Nastavno na Program rada slijedi prikaz aktivnosti Savjeta mladih u 2016. godini. 
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II. AKTIVNOSTI U 2016. GODINI  

 

 Sjednice Savjeta mladih 

Tijekom izvještajnog razdoblja Savjet mladih održao je četiri formalne sjednice te 

nekoliko konzultacija sa županom i predsjednicom Županijske skupštine. Sjednice Savjeta 

mladih održavale su se u sjedištu županijske uprave u Koprivnici.  

 

 Suradnja izvršnog i predstavničkog tijela sa Savjetom mladih 

Sukladno Zakonu redovito su održavani zajednički sastanci sa županom Darkom 

Korenom i predsjednicom Županijske skupštine Vericom Rupčić na kojem su raspravljana 

pitanja od interesa za mlade te međusobna suradnja Savjeta mladih, Župana i Županijske 

skupštine.  

 

 19.02. Predstavljanje fonda mladih UZGON 
Savjet mladih u suradnji s Regionalnom zakladom Zamah predstavio je osnivanje Fonda 

mladih UZGON kojemu je cilj povećati utjecaj odgovorne filantropije kroz stvaranje 

poticajnog okruženja za društveno-ekonomsku afirmaciju mladih u lokalnim sredinama. 

UZGON je inovativan, održiv model financiranja projekata mladih u lokalnim 

zajednicama koji omogućuje edukaciju svih dionika, financiranje projekata mladih i 

rješavanje njihovih problema, uključivanje svih lokalnih dionika u održivost Fonda te 

primjenu razvijene metodologije u ciljanim zajednicama. Predstavljanju su prisustvovali 

zamjenik župana Ivan Pal, županijski službenici te predstavnici različitih udruga s 

područja Županije koji su uključeni u rad s mladima. 

 

 21.-27.02. Zagrli za rijetke bolesti 
Tijekom perioda od 21. do 27. veljače Savjet mladih je sudjelovao u obilježavanju Dana 

rijetkih bolesti, a u organizaciji Volonterskog centra „Link“, Udruge osoba s invaliditetom 

Križevci, Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i Udruge Maslačak. 

Akcija se odvijala na način da su volonteri sa panoom i naljepnicama grlili prolaznike te 

se slikali sa njima. Cilj akcije je bio podići svijest građana o rijetkim bolestima te pokušati 

oboriti Guinnessov rekord, zajedno za ostalim sudionicima iz cijelog svijeta u broju 

prikupljenih fotografija. 

 

 Podnesen Izvještaj o radu za 2015. godinu 

Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije na 20. sjednici održanoj 26. 

travnja 2016. podnesen je Izvještaj o radu za 2015. godinu. Isti je Zaključkom i prihvaćen. 

 

 07.05 Zelena čistka na Kalniku 

Savjet mladih u suradnji s Planinarskim društvom Kalnik Križevci i Volonterskim 

centrom “Link” uključio se u akciju Zelena čistka. Zelena čistka dio je globalnog pokreta 

„Let’s do it!“ i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne 

građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva.  

Cilj akcije bio je očistiti šumu i okoliš oko Planinarskog doma i Starog grada. U Hrvatskoj 

je tako sudjelovalo preko 55 500 volontera te je očišćeno preko 4 600 tona smeća iz 

prirode i okoliša. 

 

 07.06 Nasilne veze su bezveze 

Savjet mladih sudjelovao je na okruglom stolu "Nasilne veze su bezveze - Prevencija 

nasilja u partnerskim vezama među mladima". Projekt se provodi na nacionalnom nivou u 

partnerstvu Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Udruge Hera Križevci, 

https://web.facebook.com/CentarCESI/
https://web.facebook.com/HERA-Kri%C5%BEevci-1397514433881790/
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Srednje gospodarske škole Križevci i Strukovne škole Đurđevac uz financijsku podršku 

Ministarstva socijalne politike i mladih. Na okruglom stolu izneseni su zaključci 

spomenutog projekta i prikazan je kratki film o nasilju u mladenačkim vezama kojeg su 

snimili učenici koji su sudjelovali na projektu. 

 10.06.-11.06. Sjednica koordinacije Županijskih savjeta mladih 

U Karlovcu je 10. i 11. lipnja održana 3. sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih. 

Sjednici su prisustvovali  mladi iz različitih županija. Rasprava na sjednici tekla je u cilju 

zagovaranja donošenja županijskih programa mladih u svakoj županiji, stvaranja baze 

kontakata na razini županije, međunarodne suradnje i širenja mreže kontakata, održavanje 

nacionalne konferencije savjeta mladih te izgradnje vizualnog identiteta koordinacije. Po 

završetku sjednice Savjet mladih preuzeo je predsjedavanje Koordinacijom za naredno 

razdoblje.  

 

 03.-11.07. Volonterski kamp u Križevcima 

Savjet mladih sudjelovao je u organizaciji međunarodnog volonterskog kampa „United in 

art“ u Križevcima. Kamp je provodio volonterski centar „Link“ u suradnji s Volonterskim 

centrom Zagreb, krovnom svjetskom volonterskom organizacijom Service Civil 

International (SCI), Srednjom školom "Ivan Seljanec" Križevci, Ministarstvom socijalne 

politike i mladih, Gradom Križevcima i Koprivničko-križevačkom županijom. U sklopu 

projekta, desetak volontera iz Rusije, Poljske, Češke, Srbije i Španjolske održalo je 

besplatne sportske, glazbene, likovne i dramske radionice s ciljem poticanja na 

stvaralaštvo u međunarodnom ozračju te na toleranciju, prihvaćanje i učenje o drugim 

kulturama od najranije dobi. 

 

 12.08. Razmjena iskustava o Programima djelovanja za mlade 

U sklopu Međunarodnog dana mladih, Savjet mladih sudjelovao je na radnom sastanku sa 

Savjetom mladih Grada Lepoglave, Savjetom mladih Grada Čakovca i Savjetom mladih 

Grada Virovitice u svrhu razmjene iskustava kod izrade i provedbe gradskih i županijskih 

programa djelovanja za mlade. Na sastanku je iznesena problematika nepostojanja 

programa za mlade na lokalnim i regionalnim razinama. 

 

 Donesen Program rada za 2017. godinu 

Donesen je Program rada Savjeta mladih za 2017. godinu s pripadajućim financijskim 

planom. Isti je sukladno Zakonu podnesen na odobravanje Županijskoj skupština, kao 

prilog Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu 
 

 Problematično ponašanje mladih 

Potaknuti izlaganjem članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije o 

neprimjerenom ponašanju određene skupine mladih na području naše Županije, Savjet 

mladih je na 13. sjednici održanoj 28. listopada raspravljao o navedenoj problematici. 

Doneseni su  određeni zaključci koji su proslijeđeni lokalnim medijima kao i članovima 

Županijske skupštine. 

 

 25.11. Tribina u Zaboku 

Savjet mladih sudjelovao je na javnoj tribini o programima za mlade i primjerima dobre 

prakse na području Hrvatske. Gosti tribine bili su Ante Martic koji je predstavio provedbu 

gradskog programa Grada Zagreba, Ane-Mary Grilec koja je predstavila gradski program 

Grada Pregrade, Dario Car koji je predstavio regionalni program za mlade Koprivničko-

križevačke županije i Ivana Radanović koja je predstavila izradu i implementaciju 

https://web.facebook.com/volonterskicentarzagreb/
https://web.facebook.com/volonterskicentarzagreb/
https://web.facebook.com/ServiceCivilInternational/
https://web.facebook.com/ServiceCivilInternational/
https://web.facebook.com/Seljanec/
https://web.facebook.com/pages/Ministarstvo-Socijalne-Politike-I-Mladih/497527526978397
https://web.facebook.com/pages/Ministarstvo-Socijalne-Politike-I-Mladih/497527526978397
https://web.facebook.com/Grad-Kri%C5%BEevci-100673017001050/
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regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije. Tribinu je moderirala 

Veronika Kolman, predsjednica Županijskog savjeta mladih KZŽ. Cilj tribine bio je 

predstaviti mladima što su to programi za mlade, kako se pišu i provode te im pružiti 

primjere dobre prakse već postojećih programa.  Ova tribina je početna aktivnost projekta 

"Regionalni program za mlade KZŽ 3.0" kojem je cilj izraditi novi, 3. po redu program za 

mlade na županijskoj razini.  

 

 29.11. Godišnja Erasmus+ konferencija za područje mladih 

Savjet mladih sudjelovao je na godišnjoj konferenciji Erasmus+ za područje mladih u 

organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije u povodu Poziva na 

podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu. Članovi savjeta imali su 

priliku čuti iskustva i primjere dobre prakse dosadašnjih korisnika projekta. Programima u 

sklopu Erasmusa+ potiče se aktivnost mladih u društvu te se stvara aktivno građanstvo. 

 

 02.-04.12. Konferencija savjeta mladih u Karlovcu 

Savjet mladih sudjelovao je na nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Karlovcu. 

Tijekom konferencije 44 općinska, gradska i županijska savjeta mladih raspravljali su o 

modelima jačanja uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih 

i regionalnih politika. 

 

 05.12. Međunarodni dan volontera 

Suradnjom s udrugom Glas mladih Križevci, Savjet mladih sudjelovao je obilježavanju 

Međunarodnog dana volontera u organizaciji gradskog društva Crvenog križa Grada 

Križevaca i Grada Vrbovca. Ujutro su članovi Savjeta mladih na štandu u Vrbovcu dijelili 

građanima volonterske knjižice i upoznavali ih s radom Savjeta mladih i Crvenog križa. 

Kasnije tog dana sudjelovali su na dodjeli zahvalnica volonterima Crvenog križa Grada 

Križevaca. 

 

 05.-12.11. „Voices of youth inspire“, Poljska 
Članovi Savjeta mladih sudjelovali su projektu pod nazivom „Voices of youth inspire“. 

Cilj projekta je potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka te 

ojačati vještine mladih. Projekt se odvijao u Poljskoj, u mjestu Murzasichle pokraj grada 

Zakopane. Na projektu je sudjelovalo 40 mladih iz 5 europskih zemalja i to iz Litve, 

Slovačke, Rumunjske, Poljske i Hrvatske. Kroz 7 dana sudionici su na temelju 

neformalnog obrazovanja razvijali nove metode rada s mladima za poticanje aktivnijeg 

sudjelovanja i razmjenjivali iskustava iz zemalja sudionika. Nezavisna udruga mladih iz 

Lepoglave bila je službeni partner na spomenutom projektu. Dobar primjer prakse i 

povezanosti je to što su se među hrvatskim predstavnicima nalazili članovi Savjeta mladih 

Koprivničko-križevačke županije, članovi Savjeta mladih Grada Lepoglave te predstavnici 

nevladinih organizacija s područja sjeverne Hrvatske. 

 

 Suradnja s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova 

Savjet mladih je i ove godine nastavio dobru suradnju s Povjerenstvom za ravnopravnost 

spolova te će tu razinu suradnje nastojati pokušati proširiti na ostala županijska tijela 

tijekom  narednog razdoblja. 
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III. JAVNOST RADA 

 

Rad Savjeta mladih je javan. Javnost se kontinuirano upoznavala s radom Savjeta mladih 

putem Facebook stranice Savjeta mladih, a istu članovi redovito ažuriraju. Aktivnosti Savjeta 

mladih objavljivane su na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke 

županije. Značajnije aktivnosti redovito su popraćene i u lokalnim medijima. 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
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