
 

 

 

  

  

 

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN 
SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

ZA 2021. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:  021-06/20-03/5 

URBROJ: 2109/1-02-20-1  



 

 

 

SADRŽAJ 

 

1. ZAKONSKI OKVIR SAVJETA MLADIH 3 

2. ČLANOVI SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 5 

3. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI 7 

3.1. Suradnja s organizacijama civilnog društva 7 

3.2. Suradnja s tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 7 

3.3. Suradnja s lokalnim Savjetima mladih u Međimurskoj županiji 7 

3.4. Informiranje o radu Savjeta mladih 7 

3.5. Međunarodni dan mladih 7 

3.6. Nacionalna konferencija Savjeta mladih 8 

3.7. Sjednice Koordinacije županijskih Savjeta mladih 8 

3.8. Sporazumi o prijateljstvu i suradnji 8 

3.9. Izrada promotivnih materijala 9 

4. FINANCIJSKI PLAN 10 

 

 

  



 

 

 

1. ZAKONSKI OKVIR SAVJETA MLADIH 
 

Temeljem članka 19. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i Odluci o osnivanju Savjeta 
mladih Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 6/14) 

Savjet mladih Međimurske županije na 9. sjednici održanoj 28. srpnja 2020. godine 
donosi 

 

PROGRAM RADA 

Savjeta mladih Međimurske županije za 2021. godinu 

 
Prema Članku 2. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) Savjeti mladih osnivaju se kao 
savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i 
zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. 
Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o savjetima 
mladih, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim 
dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske. 

Savjet mladih Međimurske županije konstituiran je kao savjetodavno tijelo Skupštine 
Međimurske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interes mladih na razini 
županije. 

Skupština Međimurske županije je na 7. sjednici, održanoj 05. lipnja 2014. godine 
donijela Odluku o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 6/14). Temeljem članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Međimurske županije, 6. listopada 2017. godine na internet stranicama 
Međimurske županije raspisan je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove 
Savjeta mladih Međimurske županije.  

Rok za dostavu prijava bio je do 26. listopada 2017. godine. Do određenog roka 
zaprimljeno je 11 prijedloga. Prijedloge su podnijeli: Živi zid, Savjet mladih Općine 
Pribislavec, Forum mladih SDP-a Međimurske županije (2 prijedloga), Humanitarna 
udruga Fijolina i Udruga mladih Efekt (6 prijedloga). 

Prijedloge kandidatura razmatrao je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske 
županije. Od zaprimljenih 11 prijedloga, Odbor je utvrdio da su svi prijedlozi dostavljeni 
pravovremeno, od ovlaštenih predlagatelja i da udovoljavaju formalnim uvjetima 
propisanim u Javnom pozivu. Skupština Međimurske županije je na 3. sjednici, održanoj 
14. prosinca 2017. godine, donijela Rješenje o izboru članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih Međimurske županije. 



 

 

 

Savjet mladih Međimurske županije konstituiran je na svojoj konstituirajućoj sjednici 
dana 09. siječnja 2018. godine. 

TEMELJNI DOKUMENTI ZA DJELOVANJE SAVJETA MLADIH: 
● Zakon o Savjetima mladih (NN 41/14) 
● Odluka o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije (Službeni glasnik 

Međimurske županije 6/14) 
● Poslovnik o radu Savjeta mladih Međimurske županije 
● Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu 
● Europska povelja o informiranju mladih 
● Nacionalni program za mlade 2019. – 2025. 

● Strategija EU za mlade 2019. – 2027. 
 

Sastavni dio Programa je i Financijski plan izvršenja Programa rada za 2021. godinu u 
kojem su navedene aktivnosti za koje se traže financijska sredstva za njihovu provedbu. 

  



 

 

 

2. ČLANOVI SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

1. Ana Maria Babić – predsjednica 

- zamjenik članice: Danijel Korunić 

 

2. Ivan Šimunković – zamjenik predsjednice  

- zamjenik člana: Nikola Makar 

 

3. Petra Horvatić 

- zamjenica članice: Helena Frančić 

 

4. Neven Pintarić 

- zamjenik člana: Matija Mihalković 

 

5. Saša Posavec 

- zamjenik člana: Matija Novak 

 

6. Marko Štefan 

- zamjenica člana: Sara Kos 

 

7. Iva Marciuš 

- zamjenica članice: Karla Posavec 

 



 

 

 

8. Ivona Marciuš 

- zamjenik članice: Ivan Kregar 

 

9. Maja Kos 

- zamjenica članice: Lorena Palačić 

 

Temeljem članka 12. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članka 11. stavka 
1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije (Službeni glasnik Međimur-
ske županije 6/14) Skupština Međimurske županije je na 12. sjednici, održanoj 28. 
ožujka 2019. godine razriješila dužnosti članstva u Savjetu mladih Međimurske županije 
članicu Doru Kalšan i njenog zamjenika Igora Horvata i članicu Stelu Krušelj i njenog 
zamjenika Damjana Mikeca. 

 

 

  



 

 

 

3. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI 
 

3.1. Suradnja s organizacijama civilnog društva 
Savjet mladih Međimurske županije otvoren je za moguću suradnju sa svim organizaci-
jama civilnog društva u Međimurskoj županiji koja se bave mladima ili se u nekim 
segmentima svog djelovanja tek susreću sa pitanjima vezanim uz mlade. To se posebno 
odnosi na udruge mladih koje imaju sjedište registrirano u Međimurskoj županiji ili pak 
djeluju na području iste. 

 

3.2. Suradnja s tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 
Savjet mladih Međimurske županije spreman je sudjelovati u izradi, provedbi i praćenju 
aktivnosti vezane uz mlade koje donosi Skupština Međimurske županije. Također, 
iznimno je važno držati kontinuitet zajedničkih sastanaka predsjednika predstavničkog 

tijela i savjeta mladih. 

 

3.3. Suradnja s lokalnim Savjetima mladih u Međimurskoj županiji 
Savjet mladih Međimurske županije u kontaktu je sa aktivnim lokalnim savjetima mladih 
u Međimurskoj županiji. Međutim, na temelju analize utvrđeno je da je još uvijek 
premalo aktivnih savjeta mladih u Međimurskoj županiji što je i generalna slika u cijeloj 
Republici Hrvatskoj. Razlozi za to su različiti, npr. od ne donošenja Odluke o osnivanju 
savjeta mladih do generalne neaktivnosti mladih u vlastitoj jedinici lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave. Trenutno, u Međimurskoj županiji aktivna je tek 
nekolicina savjeta mladih koji djeluju u sastavu gradskog ili općinskog vijeća. Cilj nam je 
pružiti potrebnu podršku lokalnim savjetima mladih s područja Međimurske županije 
pri obavljanju aktivnosti te ih poticati na rad za dobrobit mladih u njihovoj lokalnoj 
sredini, ali i našoj županiji. Planiramo održavati redovne sastanke s predsjednicima 
lokalnih savjeta mladih s ciljem osnaživanja samih savjeta. 

 

3.4. Informiranje o radu Savjeta mladih 
Rad Savjeta mladih Međimurske županije je javan i transparentan te je objavljen na 
internet stranicama Međimurske županije i službenoj Facebook stranici. Svi službeni 
dokumenti Savjeta urudžbiraju se i pohranjuju u arhivi Županije. U ovom Programu kao i 
na službenim stranicama Županije nalazi se popis svih članova Savjeta mladih Međi-
murske županije kao i kontakt predsjednice i potpredsjednika. 

 

3.5. Međunarodni dan mladih 
Odluka o obilježavanju Međunarodnog dana mladih donesena je 1999. godine od strane 
Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Prihvaćena je preporuka Svjetske konferencije 
ministara za mlade da se 12. kolovoza proglasi Međunarodnim danom mladih te se taj 



 

 

 

dan od 2000. godine obilježava kontinuirano. Međunarodni dan mladih je ujedno dan 
kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. 
U 2021. godini Savjet mladih Međimurske županije planira ga obilježiti na način koji će 
biti određen naknadno. 

 

3.6. Nacionalna konferencija Savjeta mladih 
Nacionalna konferencija savjeta mladih održava se svake godine, a na njoj se sastaju 
predstavnici općinskih, gradskih i županijskih savjeta mladih s područja Republike 
Hrvatske. Konferencija za cilj ima jačanje uloga savjeta mladih u procesima donošenja 
odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta članova savjeta mladih. U tri 
dana trajanja konferencije stručnjaci iz svih područja doprinose kvaliteti programa i 
rasprava. Ipak, najveći fokus uvijek je na samim članovima savjeta mladih, koji zajedni-
čkim radom, na temelju primjera dobre prakse donose konkretne rezultate Konferencije 
koji mogu biti korisni za njihov svakodnevni rad. Konferencija će i u 2021. godini okupiti 
veliki broj savjeta bilo županijskih, gradskih ili općinskih kako bi zajedno učili i 
razmijenili iskustva u radu.   

 

3.7. Sjednice Koordinacije županijskih Savjeta mladih 
Ideja o neformalnom tijelu Koordinacije županijskih savjeta mladih pokrenuta je na 
Konferenciji u Lepoglavi u kolovozu 2014. godine. Cilj Koordinacije županijskih savjeta 
mladih je zajedničko zagovaranje interesa mladih prema višim institucijama i tijelima te 
koordinacija rada lokalnih savjeta mladih. Koordinacija županijskih savjeta mladih 
okuplja svih 20 županijskih savjeta mladih i Savjet mladih Grada Zagreba, dok 
administrativnu podršku radu Koordinacije pruža Hrvatska zajednica županija. Predsje-
davanje Koordinacijom županijskih savjeta mladih rotacijski se izmjenjuje svakih 6 
mjeseci, a uz predsjedavajuću županiju glavna tijela čine glavni tajnik, međunarodni 
tajnik i tajnik za suradnju s Hrvatskom zajednicom županija, koji su imenovani na 
jednogodišnji mandat. U 2021. godini u planu su dvije sjednice Koordinacije u različitim 
dijelovima Hrvatske. 

 

3.8. Sporazumi o prijateljstvu i suradnji 
Savjet mladih Međimurske županije planira potpisati Sporazum o prijateljstvu i suradnji 
sa savjetima mladih drugih županija koje za to iskažu interes. Sporazumom se ističe 
promicanje suradnje posebice na području kulture, znanosti, tehnologije, sporta, glazbe i 
zdravstva, a u korist jačanja međusobnih prijateljskih veza na obostranu dobrobit 
mladih. Savjet mladih Međimurske županije do sad ima potpisan Sporazum o 
prijateljstvu i suradnji sa Savjetima mladih Primorsko-goranske županije, Krapinsko-
zagorske, Koprivniččko-križevačke i Varaždinske županije. 

 



 

 

 

3.9. Izrada promotivnih materijala 
U planu je izrada promotivnih materijala s ciljem povećanja vidljivosti samog Savjeta 
kao i izrada promotivnih materijala kod obilježavanja datuma značajnih za mlade u 
našoj županiji. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. FINANCIJSKI PLAN 
 

U nastavku su navedene već pobrojane aktivnosti za koje se traže novčana sredstva. 

Red. 
br. 

Planirana aktivnost 
Traženi iznos 

(u KN) 

1. Suradnja sa organizacijama civilnog društva 3.000,00 

2. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 2.000,00 

3. Nacionalna konferencija Savjeta mladih 3.000,00 

4. Sjednice Koordinacije županijskih savjeta mladih  4.000,00 

5. Sporazumi o prijateljstvu i suradnji 2.000,00 

7. Izrada promotivnih materijala 6.000,00 

UKUPNO 20.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Čakovcu, 28. srpnja 2020. godine 

Predsjednica Savjeta mladih Međimurske županije 
Ana Maria Babić, v.r. 
 
 

 

 

 


