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Krapina, 28. ožujka 2015.
ZAPISNIK
sa 2. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 28. ožujka 2015. godine s
početkom u 10,00 sati.
Sjednica je održana u prostorijama Krapinsko-zagorske županije (sali za sastanke u
potkrovlju zgrade) u Krapini, Magistratska ulica 3.
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman otvorila je sjednicu,
pozdravila prisutne članove i članice Županijskog savjeta mladih te ostale prisutne, i budući da
istoj prisustvuje dovoljan broj članove i članica (od ukupno 11 imenovanih sjednici prisustvuje
10 članova/ica Županijskog savjeta mladih) konstatirala je da se sjednica može održati i da
Županijski savjet mladih može pravovaljano odlučivati.
Prisutni članovi/ce Županijskog savjeta mladih:
Veronika Kolman, Vedrana Tkalec, Ana Florjan, Željka Cvrtila, Elizabeta Škvorčec i
zamjenica članice Iris Hursa), Tin Štrok, Nikolina Krušelj, Jurica Gregurić, Neven Lukina,
Vedran Kašić.
Sjednici nisu bili prisutni: Kristijan Maršić (opravdano)
Ostali prisutni:
Jasna Petek-zamjenica župana, Vlasta Hubicki-predsjednica Županijske skupštine,
Damir Galoić-viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine,
predstavnici medija, Anamarija Valjak - viša stručna suradnica za pravne poslove u Upravnom
odjelu za poslove župana i županijske skupštine.
Zapisnik je vodila Svjetlana Goričan.
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman potom je iznijela da je
prijedlog dnevnog reda primljen u pozivu. Upitala je članove/članice Županijskog savjeta mladih
da li netko ima prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Na predloženi dnevni red nije bilo dopuna ni primjedbi te je predsjednica Županijskog
savjeta mladih Veronika Kolman dala Prijedlog dnevnog reda na glasovanje.
Županijski savjet mladih je jednoglasno utvrdio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Županijskog savjeta mladih
održane dana 28. veljače 2015. godine;
2. Donošenje Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu;
3. Dogovor o programskim aktivnostima i zaduživanju članova Županijskog
savjeta mladih prema pojedinim temama Programa rada za 2015. godinu;
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4. Mrežne stranice Savjeta mladih - stanje i prijedlozi;
5. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red potom je razmatran kako slijedi:
TOČKA 1.
Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana
28. veljače 2015. godine
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman upitala je prisutne da li
imaju primjedbi na Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana
28. veljače 2015. godine koji je dostavljen u elektroničkom obliku.
Vedrana Tkalec iznosi da je Ana Kartalija bila prisutna na sjednici, a da je u zapisniku
navedena među odsutne.
Budući da je primjedba usvojena i nije bilo drugih primjedbi na zapisnik, Županijski
savjet mladih jednoglasno je donio
ZAKLJUČAK
kojim se usvaja zapisnik sa konstituirajuće sjednice Županijskog savjeta mladih
održane dana 28. veljače 2015. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
TOČKA 2. i TOČKA 3.
Donošenje Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu
Dogovor o programskim aktivnostima i zaduživanju članova Županijskog savjeta mladih
prema pojedinim temama Programa rada za 2015. godinu
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman uvodno obrazlaže koncept
rada savjeta mladih tijekom godine. Na današnjoj sjednici potrebno je donijeti Program rada za
2015. godinu i načelna područja na kojima Županijski savjet mladih misli raditi, s kojima u
kontinuitetu treba nastaviti i u 2016. godini. Nadalje predlaže da se tematske sjednice održe u
travnju, lipnju, srpnju i rujnu.
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman iznosi da se Prijedlog
Programa rada Savjeta mladih sastoji od 5 programskih područja:
* 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,
* zdravlje, sport i kultura,
* mladi u europskom i globalnom okruženju.
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Treći savjet mladih nastaviti će raditi po konceptu „tematskih sjednica“ na kojima sudjeluju
relevantni govornici iz određenog područja društvenog, političkog ili kulturnog života iz
Krapinsko-zagorske županije. Pozivi na tematske sjednice također će se upućivati predstavnicima
tijela Županije. Nakon izlaganja stručnih govornika i iznesenim općim podacima Savjet će
raspravljati o određenoj temi. Po završetku sjednice Savjet formulira stajališta i po mogućnosti
predlaže slijedeće korake odgovarajućim institucijama i organizacijama pri rješavanju
problematike ili potiče na aktivno zagovaranje određene politike.
Predlaže ukupno 3 tematske sjednice:
* Prvu tematsku sjednicu „Značaj, djelokrug i mogućnosti savjeta mladih, analiza
ostvarenja dosadašnjih preporuka, suradnja s civilnim društvom“, moderatorice Elizabeta
Škvorčec i Nikolina Krušelj
* drugu tematsku sjednicu „Sportom prema ovisnosti“ moderatori Željka Cvrtila i Neven
Lukina,
* treću tematsku sjednicu „Deinstitucionalizacija socijalne skrbi za mlade, socijalno
uključivanje mladih u zajednicu i socijalno poduzetništvo“ koju će moderirati Ana Florjan
i Veronika Kolman.
Osim na tematskim sjednicama, Savjet mladih će, ovisno o temama dnevnog reda sjednice
Županijske skupštine i potrebi za raspravom o temama od interesa za mlade, organizirati sjednice
Savjeta mladih nakon primitka materijala za sjednicu Županijske skupštine. Članovi savjeta
mladih i njihovi zamjenici aktivno bi trebali raditi u radu odbora koje imenuje Županijska
skupština, te ostalim tijelima koja djeluju u okviru Krapinsko-zagorske županije. Iz toga razloga
pobrojena su sva radna tijela koja imamo i u koja bi se mogli uključiti te bi se trebali dogovoriti u
koja radna tijela se tko želi uključiti tako da svatko od članova bude uključen na svom području.
Pita da li se u to trebaju uključiti i zamjenici članova tako da i oni aktivno sudjeluju u radu.
Vezano uz suradnju s civilnim društvom Centar za edukaciju provodi istraživanje „Mladi na
tržištu rada“ u suradnji s Centrom za edukaciju i savjetovanje te ostalim stručnim govornicima, te
tribinu o provedenom istraživanju među mladima o položaju i perspektivi mladih ljudi na tržištu
rada. Vrijeme održavanja tribine bio bi svibanj 2015. Također Zaklada Friedrich Eberts s
Hrvatskom zajednicom županija i Udrugom općina u Republici Hrvatskoj planira napraviti
jednodnevnu edukaciju koja bi bila vezana za djelokrug rada Savjeta mladih. U suradnji s
Centrom za mirovne studije organizirat će se tribina na temu „Nasilje ostavlja tragove“. Vezano
za suradnju s lokalnim savjetima mladih planira se da će se predstavnici lokalnih Savjeta mladih
pozivati na sjednice. Predlaže da se po teritorijalnom principu zaduže članovi/članice Savjeta
mladih koji bi bili odgovorni za određeni lokalni Savjet mladih te iniciranje osnivanja Savjeta
mladih na određenom području. Također je potrebno više raditi na komunikaciji između
lokalnih savjeta mladih i Županijskog savjeta mladih u smislu da odgovorne osobe pokušaju
motivirati lokalne savjete na održavanje sjednica i budu im pomoć i podrška u radu. Jedinice
lokalne samouprave igraju veliku ulogu u razvitku interesa za mlade te smatra da se zajedničkom
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suradnjom može više toga postići. Plan rada predviđa organiziranje Županijske konferencije
mladih na temu: „Potreba za donošenjem i mogućnosti Programa djelovanja za mlade na lokalnoj
razini koja bi okupila predstavnike svih funkcionalnih lokalnih Savjeta mladih KZŽ. Na razini
Krapinsko-zagorske županije su jedino Grad Pregrada i Grad Oroslavje u postupku donošenja
Programa za mlade.
Elizabeta Škvorčec dodaje vezano za lokalne programe djelovanja za mlade da cijeli
projekt financira Ministarstvo za udruge i mlade, da u lipnju izlaze natječaji, te da prijavitelj na
natječaju mora biti općina ili grad, a partner netko iz udruge ili Kluba mladih.
Veronika Kolman vezano za regionalnu i nacionalnu suradnju predlaže da se naprave
zaduženja Voditelja radne skupine za regionalnu suradnju. Riječ je o približavanju koncepta rada
Savjeta mladih drugim Savjetima mladih i koordiniranje zagovaračkih aktivnosti Savjeta mladih
na nacionalnoj razini. Tu je i međunarodna suradnje te ono što se trenutno planira su sudjelovanje
na dvije plenarne sjednice AER Youth Regional Network-a. Također posjet Bruxelesu i pokušaj
uspostavljanja kontakata oko Alpe Jadran ostavlja na raspravu. Nadalje iznosi da su Savjetu na
raspolaganju financijska sredstva u iznosu 20.000 kuna tako da u okviru toga treba složiti i
Program rada. Informiranje o radu Savjeta mladih tradicionalno je samo sudjelovanje na Sajmu
udruga i posjet Sajmu poslova, te je mišljenja da treba puno više raditi na Facebook stranici te
webu. Pita članove da li bi možda treba napraviti informativne letke ukoliko se ide na Sajam
udruga.
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman otvara raspravu na Prijedlog
programa rada.
Elizabeta Škvorčec predlaže da se za treću tematsku sjednicu doda i socijalno
poduzetništvo, te pozvati govornike iz tog područja. Naglašava da je bitno sudjelovati na Sajmu
udruga koji će se održati 30. svibnja u Pregradi.
Veronika Kolman iznosi da je razgovarala s Ivanom Radanović, te smatra da bi Savjet
mladih na Sajmu udruga morao bi imati neku prepoznatljivost, odnosno do tada bi se nešto
moralo pripremiti.
Vedran Kašić predlaže da se u okviru četvrte točke. „Zdravlje, sport i kultura“, te
usvajanju zdravih navika planira posjet nekom gradu i tako skrene pozornost na Savjet mladih,
kako bi postali prepoznati na području Krapinsko-zagorske županije.
Veronika Kolman iznosi da je prvenstvena zadaća Savjeta mladih suradnja s
Županijskom skupštinom, odnosno suradnja s radnim tijelima Županijske skupštine, ali Savjet
može sudjelovati u nekim događajima.
Jasna Petek, zamjenica župana za društvene djelatnosti iznosi da krajem svibnja svake
godine Povjerenstvo za suzbijanje droga organizira jedan sportski susret, priprema pješačenje ili
neki drugi sportski susret. Krajem travnja Povjerenstvo će imati sastanak i dogovoriti koje
aktivnosti će se ove godine provoditi, te će poslati Savjetu mladih obavijest za ovaj događaj.
Vedran Kušić predlaže da se tema: Zdravlje, sport i kultura prebaci za svibanj budući da
je u svibnju spomenuti susret.
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Zamjenica župana Jasna Petek iznosi da je organizacija ovog susreta u okviru djelokruga
rada Povjerenstva.
Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki predlaže da se mladi uključe u
sportski susret, ali budući da sam događaj organizira Povjerenstvo za suzbijanje droga smatra da
nije potrebno mijenjati predloženi Program rada i tome se prilagođavati.
Veronika Kolman smatra da je bolje da tema ostane za lipanj, jer je dotada dosta toga
planirano.
Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki pozdravlja članove Savjeta mladih te
predlaže da uz ovaj cijeli Program rada koji je napravljen izvrstan, te zahtjeva puni angažman,
radi i na tome da Savjet mladih bude malo prepoznatljiviji. Postoji još dosta općina i gradova
koje nemaju osnovane Savjete mladih te bi u tom dijelu trebalo više raditi. Sviđa joj se ideja da
Savjet mladih malo više pozornosti skrene na sebe. Potrebno je poticati osnivanje Savjeti mladih
u jedinicama lokalne samouprave koje još nisu osnovali Savjete mladih.
Zamjenica župana Jasna Petek, pozdravlja članove, čestita im na izboru, te im želi uspjeh
u radu. Istaknula je da je Krapinsko-zagorska županija dobro surađivala s prošlim sazivom
Savjeta mladih te vidi po Prijedlogu programa rada da se od prošlog saziva Savjeta preuzelo ono
što je bilo dobro, te da su se dodale neke vrijednosti i aktivnosti. Prijedlog programu rada je
ambiciozan, zahtjeva puno angažmana, te se nada se da će se većina toga i realizirati. Gledajući
aktivnosti Savjeta mladih prema Odborima upitala je da li su članovi Savjeta mladih razmišljali
da za određeni Odbor zaduže određenog člana/članicu Savjeta mladih na što je predsjednica
Savjeta mladih potvrdno odgovorila.
Predsjednica Savjeta mladih Veronika Kolman istaknula je da je cilj prve tematske
sjednice motivirati općine i gradove koji nemaju osnovane Savjete mladih da to učine. Potrebno
ih je službenim dopisom potaknuti na izvršenje zakonske obaveze osnivanja Savjeta mladih, a
one koji su ih osnovali, potaknuti da omoguće financijska sredstva za dolaske predstavnika
lokalnih Savjeta mladih na sjednice Županijskog savjeta mladih na koje će biti pozvani.
Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki iznosi da se sjednice Savjeta mladih
mogu održati i negdje drugdje, odnosno da to ne mora biti uvijek Krapina. Potrebno je prije
najaviti sjednicu kako bi se službe pripremile.
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman iznosi da bi se prva tematska
sjednica održala u Zaboku, druga tematska sjednica u Gornjoj Stubici, a za treću tematsku
sjednicu se treba dogovoriti na današnjoj sjednici.
Ana Florijan je predložila da mjesto održavanja treće tematske sjednice bude Radoboj, te
je tako i dogovoreno.
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman predlaže da se zaduži netko
od članova/članica Županijskog savjeta mladih da napravi dizajn letka odnosno pripremu za print.
Jurica Gregurić iznosi da letak može različito koštati, ovisno o kvaliteti papira, a i
količini letaka koji se tiskaju.
Vedran Kašić pita što će letak sadržavati.
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Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman predlaže da se naknadno
dogovore detalji, no smatra da bi na letcima trebalo prikazati djelokrug Savjeta mladih (na jednoj
strani letka) i pitanja koja treba aktualizirati.piše što je Savjet mladih, čime se bavimo,a na drugoj
strani neke stvari koje trebamo više aktualizirati.
Vezano uz pronalaženje načina poticanja općina i gradova na osnivanje Savjeta mladih
smatra da se treba sastati s predstavnicima lokalne vlasti te kroz medije vršiti pritisak na lokalne
čelnike da raspišu poziv za Savjet mladih.
Veronika Kolman iznosi da će se svi detalji dogovoriti na prvoj tematskoj sjednici.
Elizabeta Škvorčec iznosi da na tematsku sjednicu treba dodati i civilno društvo jer na
području Krapinsko zagorske županije djeluje preko 1200 udruga te je potrebno spomenuti
važnost civilnog društva. Što se tiče lokalnih savjeta mladih najveći problem je u pojedincima na
lokalnoj razini odnosno mladima koji nisu dovoljno aktivni, a drugi problem je što i ukoliko se
osnuje Savjet mladih u pravilu se misli da je to udruga mladih ili Klub mladih, te se savjetodavna
funkcija Savjeta mladih gubi, a sve aktivnosti svode se na organiziranje koncerata, izložbi,
sportskih događaja.
Jasna Petek, zamjenica župana iznosi da je osnovno zainteresirati mlade ljude u lokalnim
sredinama da se aktiviraju u Savjetu mladih.
Vedran Kašić iznosi da su edukacija, motivacija, prepoznatljivost riječi koje bi trebale
biti ključne. Ističe da je potrebno potaknuti mlade i motivirati ih putem akcija koje bi trebale
imati odjek ne samo u lokalnoj sredini nego i šire. Predlaže da bi Savjet mladih trebao napraviti
prepoznatljiv letak ili neko predavanje o sportu na opušten, ležeran način, da to bude zabavno
kako bi utjecali na mlade ljude u različitim lokalnim sredinama da se probude, da ih potaknemo
odnosno motiviramo na neki način da naprave neku promjenu odnosno da im približimo funkciju
Savjeta mladih.
Predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika Kolman iznosi da je u Prijedlog
Programa napisala generalno informiranje o radu Savjeta mladih te je tu zapravo mislila na
sudjelovanje na događajima, priopćenjima u medijima, društvenim mrežama u smislu da kako će
se dešavati stvari tako će se i Savjet mladih uključivati. Kao primjer navodi da je dobila poziv
Osnovne škole Stubičke Toplice za Smotru projekata na kojoj je sudjelovala Nikolina.
Nikolina Krušelj iznosi da su to mladi osnovnoškolci i srednjoškolci koji su sudjelovali u
projektu Projekt-građanin, gdje su osnovnoškolci i srednjoškolci osmišljavali projekte i
prezentirali ih. Projekti su inovativni, kontekst je društveni, politički, volonterski, ekološki i
kulturološki.
Elizabeta Škvorčec iznosi da bi članovi Savjeta mladih trebali uvijek nekoga uključivati
u rad Savjeta mladih, na neki način uvoditi kome ćemo ostaviti svoju poziciju, odnosno nekoga
uključivati u rad Savjet mladih, kako bih kod raspisivanja slijedećeg poziva imali dovoljno
kandidata.
Veronika Kolman pohvaljuje Vedrana Bukvića, predsjednika prošlog saziva Savjeta
mladih koji joj pomogao s prenošenjem znanja i načinom na koji se do sada radilo, te na što treba
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skrenuti veću pozornost, te ističe da dobar oblik komunikacije prošlog i sadašnjeg saziva
omogućuje da se ne kreće iz početka odnosno nastavi raditi na sličnom principu te očekuje da
ovaj Saziv bude bolji. Upitala je članove Savjeta mladih da li imaju još kakav Prijedlog i što
predlažu s Centrom za mirovne studije, - da li da se napravi jednodnevna edukacija ili tematska
sjednica.
Jurica Gregorić pita kada bi to bilo, te da Savjet mora paziti da ne planira previše obveza
koje članovi neće moći realizirati.
Veronika Kolman odgovara da će se aktivnost s Centrom za mirovne studije planirati za
listopad.
Elizabeta Škvorčec vezano za Konferenciju savjeta mladih smatra da bi na istoj lokalnim
Savjetima mladih trebalo dati korisne informacije, primjerice Informaciju o natječajima za
projekte koji će biti raspisani u lipnju, te bi bilo dobro da se ista tada i održi. Pita koliko je
financijskih sredstava planirano za tu aktivnost.
Veronika Kolman odgovara da je za Županijsku konferenciju planirano 2000,00 kuna.
Ponavlja da će se prva tematska sjednica „Značaj, djelokrug i mogućnosti savjeta mladih, analiza
ostvarenja dosadašnjih preporuka, suradnja s civilnim društvom u Zaboku“ planirati za travanj te
da su odgovorne osobe Elizabeta Škvorčec i Nikolina Krušelj , za početak srpnja planirati će se
sjednica u Gornjoj Stubici „Sportom prema ovisnosti“za koju su odgovorne osobe Neven Lukina
i Željka Cvrtila, treća tematska sjednica „Deinstitucionalizacija socijalne skrbi za mlade,
socijalno uključivanje mladih u zajednicu i socijalno poduzetništvo“ održala bi se u Radoboju u
rujnu, a odgovorne osobe su Ana Florjan i Veronika Kolman. Edukacija u suradnji s Centrom za
mirovne studije planira se za listopad ili studeni 2015. godine. U Prijedlogu Programa nalaze se i
odgovorne osobe koje bi se uključile u to.
Potom su članovi Savjeta mladih razgovarali o radnim tijelima Županijske skupštine te
ostalim tijelima koja djeluju u okviru KZŽ koja razmatraju pitanja od interesa za mlade u koje bi
se željeli uključiti, te su se okvirno dogovorili tko će sudjelovati u kojem radnom tijelu.
Vlasta Hubicki iznosi da su to mogućnosti u okviru savjetodavnog dijela Savjeta mladih
no skreće pažnju na to da se Prijedlog Programa usvoji ali da se uvijek može dopuniti novim
aktivnostima. Krapinsko-zagorska županija prati mlade u svim aktivnostima, te predstavlja
Damira Galoića koji je unutar Županijske skupštine zadužen za odnose s javnošću i može
pomoći oko tog dijela.
Za tribinu o provedenom istraživanju među mladima o položaju i perspektivi mladih na
tržištu rada u suradnji s Centrom za edukaciju i savjetovanje te ostalim stručnim govornicima
javio se Vedran Kašić.
Potom je predsjednica Savjeta mladih s članovima i članicama Savjeta mladih dogovorila
odgovorne osobe po teritorijalnom principu koje su zadužene za iniciranje i sudjelovanje na
sjednicama lokalnih Savjeta mladih i to Vedran Kašić, Tin Štrok, Željka Cvrtila i Ana Florjan za
područje Krapine, Đurmanca, Petrovskog, Jesenja i Radoboja, Kristijan Maršić, Karla Trgovec i
Jelena Mišetić za područje Zaboka, Bedekovčine, Krapinskih Toplica, Svetog Križa Začtretja i
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Velikog Trgovišća, Nikolina Krušelj, Elizabeta Škvorčec i Nevena Lukinu za područje Oroslavja,
Donje Stubice, Gornje Stubice i Stubičkih Toplica, te Veronika Kolman za područje Klanjca,
Tuhlja, Kumrovca, Zagorskih Sela, Kraljevca na Sutli, Pregrade, Desinića i Huma na Sutli.
Za aktivnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini zadužena je Elizabeta Škvorčec.
Na pitanje oko izrade Strategije pristupa informacija s javnošću Damir Galoić odgovara
da je potrebno napraviti Strategiju pristupa informacija, te dogovoriti način, a i vidjeti koja su
sredstva na raspolaganju. (leci, okupljanja, internetske stranice, facebook). Predlaže priopćenja u
medijima preko službene stranice Krapinsko-zagorske županije, odnosno službene stranice
mladih.
Članovi savjeta mladih dogovorili su se da je odgovorna osoba za Facebook i Web
stranicu Damir Galoić.
Predsjednica Savjeta mladih Veronika Kolman pita da li su članovi vidjeli Financijski
plan, s kojom su se članovi/članice složili.
Za izradu informativnih letaka o radu Savjeta mladih zadužena je Vedrana Tkalec i za
otvaranje nove tajne grupe na Facebooku u koju će biti uključeni i zamjenici odnosno zamjenice
članova.
Predsjednica Županijske skupštine Veronika Kolman dala je na glasovanje Program rada
za 2015. godinu s izmjenama kako je predloženo u raspravi.
Županijski savjet mladih je jednoglasno (10 glasova „ZA“) usvojio
PROGRAM RADA
Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
Mrežne stranice Savjeta mladih - stanje i prijedlozi Mrežna stranica
Predsjednica Savjeta mladih Veronika Kolman iznosi da su u raspravi pod prethodnom
točkom dogovoreni detalji vezano za Mrežnu stranicu s Damirom Galoićem te su se članovi i
članice Savjeta mladih složili da o ovoj točki nema potrebe raspravljati.

TOČKA 5.
Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Županijskog savjeta Veronika Kolman upitala je koje je najbolje vrijeme
za održavanje sjednica, te da li bi to mogao biti petak. Dogovoreno je da će se sjednice održavati
prema prethodnom dogovoru članova, u pravilu petkom u 13.00 sati ili petkom poslije
Koordinacije članova/članica Županijske skupštine.
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Budući da nije bilo daljnjih pitanja predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika
Kolman zaključila je sjednicu u 11.50 minuta.
Zapisničarka
Svjetlana Goričan

PREDSJEDNICA
SAVJETA MLADIH
Veronika Kolman
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