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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 19.  Odluke o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 15/14) 

 Županijski savjet mladih na 2. sjednici održanoj dana 28.ožujka 2015. godine donosi 

 

PROGRAM RADA 

Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu 

 

Županijski savjet mladih Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je kao 

savjetodavno tijelo  Krapinsko-zagorske županije koje promiče i zagovara  prava, potrebe i interese mladih 

na  razini Županije. 

Člankom 13. Zakona o savjetima mladih, te člankom 13. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih, 

propisan je djelokrug rada Savjeta mladih: 

– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz 

djelokruga Županijske skupštine  koji su od interesa za mlade; 

– u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira u Županijskoj skupštini  donošenje odluka od 

značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na 

području Županije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na 

području Županije, te način rješavanja navedenih pitanja; 

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine  prilikom donošenja odluka, mjera, 

programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na Županije  davanjem 

mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade; 

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih  programa za mlade, daje pisana očitovanja i 

prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje 

programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih; 

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu 

suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga 

društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;– predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini  

program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih; 

– po potrebi poziva predstavnike tijela Županije na sjednice Savjeta mladih; 

– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za 

mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija 

mladih i za mlade; 

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

 

U skladu sa člankom 17. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih, Savjet mladih može u skladu sa 

svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te 

organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.  

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade 

i rad s mladima. 
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TEMELJNI DOKUMENTI ZA  DJELOVANJE SAVJETA MLADIH: 

 

1) Zakon o Savjetima mladih (NN 41/14); 

2) Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 

15/14); 

3) Poslovnik o radu Županijskog savjeta mladih; 

4) Europska strategija za mlade; 

5) Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu; 

6) Europska povelja o informiranju mladih; 

7) Nacionalni program djelovanja za mlade;  

8) Županijski program djelovanja za mlade.  

 

Sastavni dio ovog Programa jest i financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih  za 2015.g., u 

kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna financijska sredstva za njihovu provedbu.  

 

Savjet mladih u svom  trećem sazivu djeluje u sastavu: Veronika Kolman (zamjenica Karla Trgovec), Neven 

Lukina (zamjenica Kristina Rafaj), Željka Cvrtila (zamjenik Matija Galović),  Ana Florjan (zamjenik Stjepan 

Sirovec), Jurica Gregurić (zamjenik Mario Petrač),  Vedran Kašić (zamjenica Katarina Štrok), Nikolina Krušelj 

(zamjenica Jelena Mišetić), Kristijan Maršić (zamjenica Marta Bačani), Elizabeta Škvorčec (zamjenica Iris 

Hursa), Tin Štrok (zamjenica Suzana Čavužić) i  Vedrana Tkalec (zamjenica Ana Kartalija).  

 

Program rada Savjeta mladih obuhvaća 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 mladih; 

� Zdravlje, sport i kultura; 

� Mladi u europskom i globalnom okruženju.  

  

 

Radi pronalaženja najboljih rješenja za probleme mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji, Savjet mladih će u 

okviru navedenih  programskih područja također razmjenjivati iskustva s drugim Savjetima mladih te 

jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj; sudjelovati u radu nadnacionalnih i regionalnih 

platformi, a posebice u okviru Youth Regional Networka (YRN); sudjelovati na okruglim stolovima, 

konferencijama i projektima u Hrvatskoj i inozemstvu, posebno u okviru organizacija kojima je Krapinsko-

zagorska županija članica te u regijama s kojima Krapinsko-zagorska županija ima sporazume o suradnji.  
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PROGRAMSKA PODRUČJA 

 

1. OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE  

U  KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA 

  

Obrazovanje provedeno kroz formalne/ neformalne oblike i koncept cjeloživotnog učenja  ključ je  

dugoročne društvene stabilnosti i ekonomskog napretka.  Iako je uloga regionalne samouprave u 

obrazovnom procesu marginalizirana, zbog značajnosti obrazovanja u oblikovanju pojedinca Savjet mladih 

se u svom djelovanju mora zalagati za razvoj sustava jednakosti  šansi  u formalnom obrazovanju  i  težiti 

afirmaciji neformalnog obrazovanja  i cjeloživotnog učenja jer su upravo takve aktivnosti u području rada s 

mladima komplementarne formalnom obrazovnom procesu:  pridonose osobnom i društvenom razvoju 

mladih,razvoju samopouzdanja, samopoštovanja i  kompetencija za uspostavu i izgradnju kvalitetnih 

osobnih i društvenih odnosa, te osnažuju za aktivno sudjelovanje u društvu i procesima donošenja odluka.  

Razvitak građanske kompetencije koja pojedincu osigurava uspješno ispunjavanje građanske uloge  

potrebno je, osim kvalitetnom provedbom građanskog odgoja i obrazovanja i drugih školskih aktivnosti u 

formalnom odgojno-obrazovnom sustavu, konstantno nadograđivati kvalitetnim izvannastavnim 

aktivnostima te  podupirati neformalne obrazovne programe koje nude organizacije civilnog društva. 

Nedostatak građanske kompetencije očituje se u stvaranju novih oblika nasilja, stoga je nužno isticati 

važnost prevencijskih programa, pružati potporu organizacijama civilnog društva koje provode neformalne 

obrazovne programe usmjerene razvoju kulture nenasilja i kulture ljudskih prava,  jačati kulturu nenasilja, 

jačati sinergiju javnog i neprofitnog sektora s posebnim naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj 

područja rada s mladima te  poticati raspravu po tim pitanjima.  

 

2. ZAPOŠLJAVANJE , PODUZETNIŠTVO MLADIH I SOCIJALNA POLITIKA ZA MLADE 

 

Sve veći problem s kojim se mladi suočavaju je  integracija u društvo, kao posljedica gospodarske krize i 

nedostatka  radnih mjesta. Što ranije uključivanje mladih u tržište rada omogućava njihovo uspješno 

sazrijevanje, pomaže stvaranju kompetentnih građana koji će biti poveznica u prenošenju vrijednosti i na 

buduće generacije te smanjuje negativne posljedice koje nezaposlenost mladih ima za čitavo društvo zbog 

neiskorištenosti resursa koje mlade osobe posjeduju.  Radi olakšanja integracije mladih na tržište rada 

potrebno je  poticati osiguravanje uvjeta  za izradu i provedbu programa i edukacija usmjerenih na udruge 

mladih i za mlade u području tržišta rada,  poticati razvoj sustava potpore razvoju projekata usmjerenih na 

udruge mladih i za mlade u području tržišta rada, poticati  mlade na  pronalazak posla, razvitak karijere ili 

samozapošljavanje, potaknuti sustavno informiranje o zapošljavanju, stručnom usavršavanju i mjerama 

''Garancije za mlade'',  te osigurati uvjete za razmjenu primjera dobre prakse. 

  Kao socijalna kategorija mladi spadaju u uzdržavani dio populacije koji vlastitim resursima do završetka 

školovanja i pronalaska zaposlenja/samozapošljavanja ne može osigurati minimalni životni standard. Pritom 

posebnu pozornost treba obratiti na mlade s invaliditetom ili nekim drugim oblicima posebnih potreba, kao 

i ostale koji predstavljaju manjinu u društvu. Jedan od prioriteta rada Savjeta mladih je zagovaranje politika 

osamostaljivanja mladih kako bi se smanjio broj mladih koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti.  
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3. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTU, VOLONTERSKI RAD I  POLITIČKA PARTICIPACIJA 

Volonterski rad mladih pridonosi adekvatnom sudjelovanju mladih u društvenom razvoju i razvoju 

solidarnosti, te je osobito važno područje za stjecanje radnog iskustva i vještina. U raspravama po tom 

pitanju potrebno je staviti naglasak na  stvaranje poticajne atmosfere i poboljšanje materijalnih preduvjeta 

za osmišljavanje i provedbu aktivnosti koje bi bile usmjerene na informiranje i organiziranje mladih, te 

dostupnost adekvatnog prostora  kao jednim od pretpostavki za aktiviranje mladih u društvu. Mladi trebaju 

biti osnaženi u ulozi ravnopravnih sudionika u odlučivanju  kroz društveno i političko sudjelovanje, udruge, 

neformalne grupe i inicijative posvećene lokalnim problemima, kako bi se i na taj način smanjilo 

nepovjerenje mladih prema političkim institucijama.  

 

4. ZDRAVLJE, SPORT I KULTURA 

Usvajanjem zdravih navika i aktivnog načina života mladih  osigurava se i kvalitetniji životni standard, 

prevencija ovisnosti i općenito odgovornije ponašanje, pa je mladima potrebna intenzivnija zdravstvena  

edukacija i savjetovanje.  U usvajanju životnih navika  osobitu ulogu imaju društveni utjecaji, stoga ih je 

potrebno konstantno osnaživati u kreiranju zdravije zajednice: osvijestiti ih na rizična zdravstvena 

ponašanja, poticati ih na odgovornost prema vlastitom zdravlju i zdravlju zajednice, te poticati zajednicu na 

pružanje podrške i pomoći bolesnim mladim osobama.  

 Kultura značajno doprinosi formiranju identiteta, osjećaju pripadnosti pojedinaca zajednici i konstrukciji 

društvenih vrijednosti. Ona nije samo važan aspekt provođenja slobodnog vremena, nego i način djelovanja 

mladih kao samostalnih aktera u proizvodnji kulturnih sadržaja od interesa za opće i javno dobro. Savjet 

mladih u tom smislu treba poticati interakciju, podržavanje i priznavanje kulture mladih, povećanje broja i 

raznolikosti kulturnih sadržaja, olakšavanje mladima pristup kulturi i kulturnim sadržajima kao i veću 

zastupljenost kulture mladih prilikom dodjeljivanja pomoći kulturnim i medijskim programima, te 

aktivnostima  u kulturi.  

 

 

5. MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU 

Međunarodna iskustva mladima omogućuju proširivanje vidika, razmjenu primjera dobrih praksi, ali i 

mogućnost neformalnog obrazovanja. Time stječu nove kvalifikacije i postaju konkurentniji na tržištu rada. 

Također međunarodna suradnja potiče kulturu tolerancije i unaprjeđuje kvalitetu rada organizacija civilnog 

društva. Postojano je niska mobilnost i međunarodna suradnja mladih u Krapinsko zagorskoj županiji iako 

postoje primjeri dobre prakse. Poticanjem rasprave na temu mobilnosti, programa Europske unije i 

Europske iskaznice za mlade cilj je povećati informiranost, a time i iskorištavanje pruženih mogućnosti.  
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KONCEPT, NAČIN DJELOVANJA I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

ŽUPANIJSKA RAZINA 

 

Suradnja sa Županijskom skupštinom i predstavnicima tijela Županije 

� Treći saziv Savjeta mladih  nastavit 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, statistikama i ostalim 

pokazateljima o određenoj tematici Savjet raspravlja o prezentiranoj temi. Po završetku sjednice 

Savjet formulira stajališta i po mogućnosti predlaže sljedeće korake odgovarajućim institucijama i 

organizacijama pri rješavanju problematike ili potiče na aktivno zagovaranje određene politike. 

Ukupno 3 tematske sjednice održat će se u Zaboku, Krapini i Gornjoj Stubici kako bi na sjednicama 

mogli sudjelovati i članovi lokalnih Savjeta mladih koji će se redovito pozivati na sudjelovanje u svim 

aktivnostima Savjeta mladih.  

 

a) 1.tematska sjednica:  

Programska aktivnost : Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, volonterski rad i  politička 

participacija   

Tema: Značaj, djelokrug i mogućnosti  Savjeta mladih, analiza ostvarenja dosadašnjih preporuka  

Mjesto i vrijeme održanja tematske sjednice: Zabok, travanj  2015. 

Moderatorica:  Elizabeta Škvorčec 

Svrha tematske sjednice jest bolje informiranje članova Savjeta mladih o djelokrugu rada i 

mogućnostima Savjeta mladih kroz edukaciju, razmjenu iskustva i primjere dobre prakse kako bi 

na kvalitetnim pretpostavkama započeli rad u Savjetu mladih. Analizirajući ostvarenje 

preporuka donesenih u vrijeme 2. saziva Savjeta mladih raspolagat ćemo informacijama o 

preporukama i mišljenjima koje smatramo da vrijedi ponovno aktualizirati i inicirati raspravu. 

Općine i gradove koji nemaju osnovane Savjete mladih potrebno 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 lokalnog Savjeta mladih na 

sjednice Županijskog savjeta mladih na koje će biti pozivani. 

b) 2.tematska sjednica:  

Programska aktivnost : Zdravlje, sport i kultura 

Tema: Sportom protiv ovisnosti 

Mjesto i vrijeme održanja tematske sjednice: Gornja Stubica, lipanj 2015. 

Moderatori: Neven Lukina i Željka Cvrtila 

Zdravstvena edukacija i savjetovanje te poticanje mladih na bavljenje sportom kao načini 

prevencije ovisnosti ovise o dostupnosti adekvatne infrastrukture, stoga je cilj rasprave 

identificirati mjere kojima Županija može sudjelovati u podizanju svijesti o zdravom načinu 

života i rekreativnom bavljenju  sportom, te štetnim posljedicama ovisnosti.  
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c) 3.tematska sjednica:  

Programska aktivnost: ''Zapošljavanje , poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade'' 

Tema:  Deinstitucionalizacija  socijalne skrbi za mlade i socijalno uključivanje mladih u zajednicu 

Mjesto i vrijeme održanja tematske sjednice: Krapina, rujan 2015. 

Moderatorica: Ana Florjan 

Svrha tematske sjednice jest potaknuti raspravu o načinima razvitka usluge udomiteljstva za 

mlade kako bi se spriječio smještaj u ustanovama, te načinima podrške mladima koji izlaze iz 

sustava socijalne skrbi kao što su stambeno zbrinjavanje, podrška u pronalasku zaposlenja i 

ekonomskom osnaživanju. Izuzetno ranjivu skupinu čine mladi s posebnim potrebama. 

 

� 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 primitaka materijala za sjednicu Županijske skupštine i po mogućnosti  

donositi mišljenja, prijedloge i preporuke o pitanjima i temama od interesa za mlade, također  

nakon  izlaganja stručnih govornika, iznesenih općih podataka, statistike i ostalih pokazatelja o 

određenoj tematici.   

� Članovi Savjeta mladih aktivno će sudjelovati na sjednicama Županijske skupštine i u radnim tijelima 

Županijske skupštine. 

Odgovornosti članova Savjeta mladih u radnim tijelima:  

1) Povjerenstvo za stipendije 

2) Radna skupina za donošenje Socijalnog plana KZŽ 2014.-2020. 

3) sudjelovanje u izradi Strategije razvoja KZŽ 2016.-2020. (ZARA) 

4) Kulturno vijeće 

5) Mandatno povjerenstvo, 

6) Odbor za izbor i imenovanja, 

7) Odbora za statut i poslovnik, 

8) Odbor za financije i proračun,   Veronika Kolman  

9) Odbor za predstavke i prijedloge, 

10) Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, 

11) Odbor za gospodarstvo, 

12) Odbor za društvene djelatnosti, 

13) Odbor za komunalne djelatnosti, 

14) Odbor za promet i veze, 

15) Odbor za poljoprivredu, 

16) Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje, 

17) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 

18) Povjerenstvo za priznanja. 



8 |  

 

 

Suradnja s  organizacijama civilnog društva 

� ''Mladi na tržištu rada'' u suradnji s Centrom za edukaciju i savjetovanje te ostalim stručnim 

govornicima,  tribina o provedenom istraživanju među mladima  o položaju i perspektivi mladih 

ljudi na tržištu rada 

Programsko  područje:  ''Zapošljavanje , poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade'' 

Odgovorna osoba: Vedran Kašić 

Vrijeme održanja tribine: svibanj 2015.  

� Sudjelovanje članova Savjeta mladih na jednodnevnoj edukaciji koju će za sve Savjete mladih u RH 

organizirati  Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zaklada Friedrich Ebert,  u suradnji s Hrvatskom  

zajednicom  županija i Udrugom općina u Republici Hrvatskoj.  

� ''Nasilje ostavlja tragove'' u suradnji  s Centrom za mirovne studije. 

Odgovorna osoba: 

Vrijeme održanja: listopad 2015. 

� Sudjelovanje u revidiranju i praćenju provedbe Županijskog programa djelovanja za mlade. 

 

Suradnja s  lokalnim Savjetima mladih u Županiji:  

� Poziv na sjednice Savjeta mladih upućivat će se predstavnicima lokalnih Savjeta mladih u Županiji.  

� Uspostavljanje i kontinuirana komunikacija, te  podrška u radu  članovima lokalnih Savjeta mladih:  

Odgovorne osobe po teritorijalnom principu bit će zadužene za iniciranje i sudjelovanje na 

sjednicama lokalnih Savjeta mladih s temom mogućnosti i problema lokalnih Savjeta mladih, a s 

ciljem pomoći, pronalaska rješenja i podrške u radu. 

� Organiziranje  Županijske konferencije Savjeta mladih  ''Potreba za donošenjem  i mogućnosti  

Programa djelovanja za mlade na lokalnoj razini''  koja okuplja predstavnike svih funkcionalnih 

lokalnih Savjeta mladih u KZŽ, u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva i Mrežom udruga 

Zagor.  

 

REGIONALNA I NACIONALNA RAZINA 

� Aktivnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini primarno su zaduženje Voditelja radne skupine za 

regionalnu suradnju.  S ciljem približavanja koncepta rada Savjeta mladih drugim Savjetima mladih 

te koordiniranja zagovaračkih aktivnosti Savjeta mladih na nacionalnoj razini, planiramo 

sudjelovanje  na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih, na dva sastanka  Koordinacije županijskih 

savjeta mladih, te na bilateralnim sastancima sa Savjetima mladih u sklopu regionalne suradnje.  

  

MEĐUNARODNA SURADNJA 

� Aktivnosti na međunarodnoj razini primarno su zaduženje predsjednice Savjeta mladih. S ciljem 

efikasnijeg i šireg pristupa aktualnim primjerima dobre prakse u području politika za mlade 

planiramo sudjelovati na dvije plenarne sjednice AER Youth Regional Network-a. 
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INFORMIRANJE O RADU SAVJETA MLADIH 

� Informiranje o radu Savjeta mladih sudjelovanjem na događanjima, priopćenjima u medijima i 

društvenim mrežama, a u tu svrhu  izradit će se informativni letci.  

� Odgovorna osoba za Facebook i web stranicu:  

 

 

Formiranjem kritičkog stava na temelju stručnih izlaganja i općih podataka, inovativnim i kreativnim 

pristupom rješavanju problema, kao i angažmanom u radnim tijelima Županijske skupštine, te u procesima 

donošenja odluka i kreiranja javnih politika,  Savjet mladih želi biti aktivan promicatelj prava, potreba i 

interesa mladih na  razini Županije. Kontinuiranom podrškom i motivacijom lokalnih Savjeta mladih cilj nam 

je stvoriti proaktivnu snagu mladih koja će zahvaljujući međusobnoj razmjeni iskustava i komunikaciji biti 

prepoznatljiv pokretački element u donošenju odluka od potreba i interesa svih mladih na području 

Županije.   

 

Izrazi koji se koriste u ovom Programu rada, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski spol.  

 Programske aktivnosti koje se ne realiziraju u 2015. godini mogu se prenijeti u Program rada za narednu 

godinu.  

Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu podnosi se na odobravanje Županijskoj skupštini te se po 

odobravanju istog objavljuje u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.  

 

 

Predsjednica Županijskog savjeta mladih 

                                                                                                                         Veronika Kolman 

 

 



                      
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
      ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH 
 
 
Krapina, 23.ožujka 2015. 
 
 
PREDMET: Predviđeni troškovi izvršenja Programa rada za 2015. godinu 

 

1. Sjednice                                                                                                                              7.500,00 kn 

     1.1. naknade za putne troškove članova Savjeta mladih                                          7.500,00 kn 

 

2. Sudjelovanje na konferencijama, seminarima  

       -naknada za putne troškove-                                                                                    10.250,00 kn 

     2.1. YRN – plenarna sjednica Portugal  (2 osobe)                                                       5.000,00 kn 

             YRN – plenarna sjednica Turska/ Gruzija (2 osobe, nije potvrđeno)               4.000,00 kn 

     2.2. Aktualne domaće i međunarodne konferencije  

             2.2.1. Koordinacija županijskih Savjeta mladih Dubrovnik (1 osoba)                800,00 kn 

             2.2.2. Koordinacija županijskih Savjeta mladih Istra (1 osoba)                           250,00 kn 

     2.3. Nacionalna konferencija Savjeta mladih Zagreb (2 osobe)                                  200,00 kn 

            

3. Organizacija konferencija, predavanja, tribina                                                        2.000,00 kn 

     3.1. Županijska konferencija Savjeta mladih 

            3.1.1.  troškovi hrane i pića za  sudionike (40 kn po osobi, 50 osoba)             2.000,00 kn  

  

4. Ostali troškovi                                                                                                                     250,00 kn 

     4.1. Izrada promotivnih materijala                                                                                   250,00 kn 

 

UKUPNO:                                                                                                                              20.000,00 kn 

 

 

 

                               PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

                                                                         Veronika Kolman 
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