
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
KLASA: 007-04/10-01/04
URBROJ: 2140/01-12-10-2
Krapina, 03. prosinca 2010.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta
mladih za 2011. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 2. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj
23/07.) i članak 11. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta
mladih («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 6/10.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine županu,

a župan Županijskoj skupštini
IZVJESTITELJICA: Ljiljana Horvat, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za poslove

župana i  Županijske skupštine
OBRAZLOŽENJE:

Na 7. sjednici Županijske skupštine održane  05. srpnja 2010. godine na temelju
članka 8. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj 23/07. dalje u tekstu: Zakon),
članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj 6/10, dalje u tekstu: Odluka) i članka 17. Statuta
Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01.,
5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) donijeta je Odluka o izboru članova/ica Županijskog
savjeta mladih, kojom je u Županijski savjet mladih, kao savjetodavno tijelo Županijske
skupštine izabrano 13 članova/ica na mandat od 2 godine, računajući od dana konstituiranja
Županijskog savjeta mladih.

Konstituirajuća sjednica Županijskog savjeta mladih (dalje u tekstu: Savjet mladih)
održana je dana 02. rujna 2010. godine te je na istoj izabrana predsjednica i zamjenik
predsjednice Savjeta mladih i donijet je Poslovnik o radu.

Nadalje, na 2. sjednici Savjeta mladih održanoj 22. studenog 2010. godine sukladno
članku 16. Zakona i članku 11. Odluke donijeti je Program rada Županijskog savjeta mladih
za 2011. godinu. Program rada Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu obuhvaća
slijedećih 13 aktivnosti:

- poticanje udruga mladih i za mlade da osmišljavaju i provode projekte vezane za
volonterizam,



- potaknuti službe da organiziraju sajam znanja kako bi se na jednom mjestu skupile sve
informacije o nastavku školovanja u županiji, te radi smanjenja troškova posjeta svim
srednjim školama na dane otvorenih vrata,

- u suradnji s regionalnom vlasti poticati osnivanje općinskih i gradskih Savjeta mladih
u Županiji,

- poticati udruge mladih i medije na bolje oglašavanje aktivnosti mladih i udruga te
upoznavanje mladih s načinom sudjelovanja u društvu,

- sudjelovanje u revidiranju Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-
zagorske županije,

- potaknuti i surađivati s nadležnim institucijama i udrugama u promicanju načina
osamostaljenja mladih,

- izrada foruma za mlade na web portalu,
- razmjena iskustava i suradnja s drugim Županijskim savjetima mladih, općinskim i

gradskim Savjetima mladih u Županiji i Republici Hrvatskoj,
- razmjena iskustva i suradnja s međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima

mladih. Kroz Youth Regional Network Savjet mladih će se informirati i uključivati u
rad YNR-a,

- suradnja s tijelima regionalne samouprave na pitanjima mladih te sa Županijskom
skupštinom prilikom donošenja odluka koje se odnose na mlade,

- poticanje i predlaganje srednjih škola na održavanje predavanja na temu
reproduktivnog zdravlja mladih te surađivati s njima na tom području,

- predlaganje, poticanje i sudjelovanje u izradi preventivnih aktivnosti koje će pomoći u
sprečavanju broja samoubojstava mladih u županiji,

- predlaganje nadležnim službama aktivnosti vezane uz prevenciju prometnih nesreća.
Nadalje, Programom rada predviđeni su načini provedbe za svaku aktivnost, planirana

suradnja za provedbu aktivnosti, vrijeme provedbe te članovi/ice Savjeta mladih odgovorni za
provedbu aktivnosti.

Člankom 17. stavka 2. Zakona i člankom 11. stavkom 4. Odluke propisano je da
Program rada Savjeta mladih odobrava Županijska skupština.

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o odobravanju
Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu i isti uputi Županijskoj skupštini
na usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti iz Programa i za rad Savjeta
mladih u 2011. godini osigurati će se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2011.
godinu u Glavi 40 – Mladi i udruge, unutar sredstava planiranih za Županijski program za
djelovanje mladih, Vijeće mladih, Informativni web portal za mlade i udruge i Centar za
mlade Krapinsko-zagorske županije.

P R O Č E L N I C A
Dubravka Sinković

Prilozi:
- Program rada Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu,
- Prijedlog odluke o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta

mladih za 2011. godinu.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N
KLASA: 007-04/10-01/04
URBROJ: 2140/01-09-10-3
Krapina, 7. prosinca 2010.

ŽUPANIJSKA   SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o odobravanju Programa rada
Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) župan
Krapinsko-zagorske županije dana 07. prosinca 2010. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta
mladih za 2011. godinu.

2. Prijedlog odluke i Program rada Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu nalaze
se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na
razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke.

3. Za izvjestiteljicu  se zadužuje Ivana Radanović, predsjednica Županijskog savjeta
mladih.

Ž U P A N

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić
Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.
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Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07.)  i
članka  11. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije», broj 6/10.), Županijski savjet mladih na 2.  sjednici održanoj dana  22.
studenog 2010. godine donio je

PROGRAM RADA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH ZA 2011. GODINU

1. UVOD

Županijski savjet mladih (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
Krapinsko-zagorske županije koje se osniva sa ciljem uključivanja mladih u javni život
Krapinsko-zagorske županije.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, u Krapinsko-zagorskoj županiji živi 142 432
stanovnika, od kojih 27 936 stanovnika čine mladi između 15 i 29 godina starosti, stoga će se
ovaj Savjet mladih svojim radom i programom obraćati mladim ljudima u školama, u
gospodarstvu, znanosti, zdravstvu i svim drugim djelatnostima ove Županije, no i onima koji
tek traže svoj posao i svoju društvenu afirmaciju.

Program Savjeta mladih obuhvaća najprije aktivnosti vezane za sudjelovanje mladih u
organiziranju edukativnih radionica i tribina o temama bitnim za mlade, suradnju s tijelima
jedinica lokalne, odnosno područne samouprave (regionalne) samouprave u politici prema
mladima, suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu, a posebice bi izdvojili sudjelovanje mladih u volonterskim akcijama.

Savjet mladih u okviru svog djelokruga ustrajati će u tome da se unaprijede djelatnosti
koje su bitne za afirmaciju mladih u društvu, a to su zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje i
stambeno zbrinjavanje, te će u okviru svog programa i rada davati svoja mišljenja i preporuke
Županijskoj skupštini kod donošenja odluka koje se odnose na položaj mladih u Krapinsko-
zagorskoj županiji.



2. PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH

Sukladno djelokrugu rada Savjeta mladih izrađuje se Program rada za 2011. godinu.
Područja djelovanja orijentiraju se prema Županijskom programu djelovanja za mlade i to na
područjima obrazovanja i informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne politike
prema mladima, zdravstvene zaštite i reprodukcijskog zdravlja, aktivnog sudjelovanja mladih
u društvu, mladi i civilno društvo, kultura mladih i slobodno vrijeme, mobilnost, informiranje
i savjetovanje, kao i pomoć i preporuke nevladinim organizacijama i preporuke Krapinsko-
zagorskoj županiji.

Programu rada Savjeta mladih  za 2011. godinu, u okviru članka 16. Zakona o savjetima
mladih, obuhvaća sljedeće aktivnosti

AKTIVNOST 1 Poticanje udruga mladih i za mlade da osmišljavaju i
provode projekte vezane za volonterizam.

NAČIN PROVEDBE - ponuditi pomoć udrugama mladih i za mlade u
kreiranju volonterskih akcija

- poticanje volonterizma kao način stjecanja iskustava i
vještina

- poslati pisma potpore svim udrugama mladih i za
mlade na području županije u kojem se potiče na
volonterizam

PLANIRANA SURADNJA Udrugama mladih i za mlade
Krapinsko-zagorska županija

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
BERNARDA CESAR I MLADEN FRUK

AKTIVNOST 2 Potaknuti službe da organiziraju Sajam znanja kako
bi se na jednom mjestu skupile sve informacije o
nastavku školovanja u županiji, te radi smanjenja
troškova posjeta svim srednjim školama na dane
otvorenih vrata. Cilj je na jednom mjestu održati
prezentaciju srednjoškolskih programa svih škola iz
KZŽ za učenike osnovnih škola i predstaviti
programe za nastavak školovanja na veleučilištima u
županiji za učenike srednjih škola.

NAČIN PROVEDBE Kako bi smanjili troškove posjeta različitih dana
Otvorenih vrata u srednjim školama, na jednom mjestu
osnovnoškolcima su dostupne prezentacije svih
programa u srednjim školama Krapinsko-zagorske
županije. Također, na jednom mjestu potiču se mladi da
razmisle i o nastavku svog školovanja nakon završene
srednje škole.
Srednje škole sa područja županije predstavljaju na
interaktivan način svoje programe. Predstavljanje se
odvija  kroz dvije aktivnosti:
„Naš kutak“ – sajmeni prostor svake srednje škole u



kojem osnovnoškolci mogu iz prve ruke dobiti tražene
informacije putem razgovora, letaka, prezentacija,
demonstracijskih pokusa, kvizova, radionica,
savjetovanja...
„Mojih 5 minuta“ – dinamičan program na pozornici
tijekom kojeg svaka škola može iskoristiti 5 minuta za
svoju prezentaciju. Način prezentacije nije zadan,
poželjna je  inovativnost, atraktivnost sadržaja i
pristupa.

Aktivnost „Mojih 5 minuta“ ponavlja se svaka 2 sata (3.
puta tijekom dana). Tijekom pauza pozornicu je moguće
iskoristiti na zabavni program.
U sklopu sajma održava se i Okrugli stol na temu
„Zagorsko obrazovanje“. Cilj je potaknuti nadležna
tijela i predstavnike obrazovnih institucija, na otvorenu
raspravu o problemima, potrebama i perspektivama
obrazovnog sustava u Krapinsko-zagorskoj županiji.

PLANIRANA SURADNJA Županijsko Vijeće učenika i KZŽ
Zainteresirani u udrugama i studentskim udrugama
Srednje škole
Veleučilišta
Policija

VRIJEME PROVEDBE Sajam znanja će se održati u ožujku 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
VEDRAN BUKVIĆ I ZORAN ČAVUŽIĆ

AKTIVNOST 3 U suradnji sa regionalnom vlasti poticati osnivanje
općinskih i gradskih Savjeta mladih u Županiji.

NAČIN PROVEDBE Saznati stanje u općinama i gradovima u KZŽ u vezi
postojanja/nepostojanja Savjeta mladih

Upoznavanje lokalnih vlasti o zakonskoj obvezi
postojanja Savjeta mladih kao savjetodavnih tijela
lokalnom predstavničkom tijelu (općinskom odnosno
gradskom vijeću)

Suradnja sa upravnim odjelima lokalne samouprave u
osnivanju općinskih i gradskih Savjeta mladih ( na
temelju vlastitog iskustva u osnivanju Županijskog
Savjeta mladih poslati im dopis sa postupkom osnivanja
Savjeta mladih )

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko-zagorska županija
Gradovi i općine

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
VANJA VIDIČEK I LANA DIMAČ



AKTIVNOST 4 Poticati udruge mladih i medije na bolje oglašavanje
aktivnosti mladih i udruga te upoznavanje mladih s
načinom sudjelovanja u društvu.

NAČIN PROVEDBE Izraditi popis medija

Predložiti medijima ideju o predstavljanju aktivnosti
udruga i mladih na način osiguranja stranica u novinama
ili radijskih emisija (uputiti dopis)

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko-zagorska županija
Mediji
Lokalne udruge mladih

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
IVANA OREŠIĆ I MATEJA TOPOLOVEC

AKTIVNOST 5 Sudjelovati u revidiranju Županijskog programa
djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije.

NAČIN PROVEDBE Predlaganje mjera za Županijski program

PLANIRANA SURADNJA Mreža udruga KZŽ
Krapinsko-zagorska županija

VRIJEME PROVEDBE Siječanj-Lipanj 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
IVANA RADANOVIĆ I ELIZABETA ŠKVORČEC

AKTIVNOST 6 Potaknuti i surađivati s nadležnim institucijama i
udrugama u promicanju načina osamostaljenja
mladih.

NAČIN PROVEDBE - Prikupiti podatke o materijalnoj situaciji mladih i
načinima osamostaljenja.
- Upoznavanje sa materijalnom situacijom mnogih
mladih koja im ne dozvoljava osamostaljenje i
započinjanje vlastitih obitelji zbog nemogućnosti kupnje
ili najma stana. Promovirati program POS za najam.
Njime dobivamo početak samostalnog života po
jeftinijim cijenama najma, mogućnost kasnijeg otkupa
stana uz umanjenje cijene za iznos na ime plaćenog
najma, te najvažnije, siguran krov nad glavom mladima
na početku životnog osamostaljenja.
- Prikupljanje podataka o mladima, njihovoj
materijalnoj situaciji, te željama za osamostaljenje
-Upoznavanje nadležnih županijskih službi sa
problemom, te prijedlog eventualne mogućnosti
rješavanja problema

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko-zagorska županija
Udruge civilnog društva
Udruge mladih i koje se bave mladima

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU MARIJA PUH I IVANA OREŠIĆ



AKTIVNOSTI

AKTIVNOST 7 Izrada foruma za mlade na web portalu.

NAČIN PROVEDBE - Pomoću foruma mladi će svoje prijedloge poboljšanja
života moći predstaviti na forumu
- Savjet mladih će tijekom godine skupljati prijedloge te
ih koristiti kao informacije za buduće djelovanje

PLANIRANA SURADNJA Mreža udruga KZŽ
VRIJEME PROVEDBE Do lipnja 2011. godine

ODGOVORNI ZA PROVEDBU
AKTIVNOSTI

IVANA RADANOVIĆ
VANJA VIDIČEK

AKTIVNOST 8 Razmjena iskustava i suradnja s drugim
Županijskim savjetima mladih i općinskim i
gradskim Savjetima mladih u Županiji i Republici
Hrvatskoj

NAČIN PROVEDBE - Savjet mladih će tijekom cijele godine uspostavljati
suradnju s drugim Savjetima mladih radi razmjene
iskustava i dobre prakse radi poboljšanja rada

- Putem e-mail-a uspostaviti kontakt i daljnju suradnju
- Putem konferencija za mlade razmjena dobre prakse

PLANIRANA SURADNJA Županijski savjeti mladih u Republici Hrvatskoj
Općinski i gradski savjeti mladih u Republici Hrvatskoj

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
Članice i članovi Savjeta mladih

AKTIVNOST 9 Razmjena iskustava i suradnja s međunarodnim
organizacijama koje se bave pitanjima mladih. Kroz
Youth Regional Network Savjet mladih će se
informirati i uključivati u rad YRN-a.

NAČIN PROVEDBE Savjet mladih će i dalje surađivati na YRN-u radi
razmjene iskustava s mladima iz Europe

PLANIRANA SURADNJA Youth Regional Network
Odbori koji su u Youth Regional Networku

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
IVANA RADANOVIĆ

AKTIVNOST 10 Savjet mladih će surađivati s tijelima regionalne
samouprave na pitanjima mladih te sa Županijskom
skupštinom prilikom donošenja odluka koje se
odnose na mlade.

NAČIN PROVEDBE Savjet mladih će uputiti dopis svim službama u Županiji



kojim će pozvati na uključenje Savjeta mladih za pitanja
vezana uz mlade po područjima koje obavljaju službe.

Županijski upravni odjel zadužen za Savjet mladih
obavijestit će članove Savjeta kad  na dnevnom redu
Skupštine budu pitanja vezana za problematiku mladih,
tako da se mogu uključiti u kreiranje odluka.

PLANIRANA SURADNJA Tijela i službe regionalne samouprave
VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine

ODGOVORNI ZA PROVEDBU
AKTIVNOSTI

Članice i članovi Savjeta mladih

AKTIVNOST 11 Poticanje i predlaganje srednjih škola na održavanje
predavanja na temu reproduktivnog zdravlja mladih
te surađivati s njima na tom području.

NAČIN PROVEDBE Uputiti pismo srednjim školama na važnost ovakve vrste
neformalnog obrazovanja

Surađivati sa medicinskom strukom prilikom pripreme
radionica za učenike

PLANIRANA SURADNJA Srednje škole
Krapinsko-zagorska županija
Udruge civilnog društva

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
NEVENKA CIGROVSKI

AKTIVNOST 12 Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u izradi
preventivnih aktivnosti koje će pomoći u
sprečavanju broja samoubojstava mladih u županiji.

NAČIN PROVEDBE - Savjet mladih će predložiti centrima za socijalnu skrb,
policijskoj upravi i ostalim mjerodavnim udrugama
sudjelovanje u izradi preventivnih aktivnosti
- Savjet mladih će poticati održavanja javnih rasprava,
tribina, radionica i okruglih stolova na temu
samoubojstava mladih i načinima prevencije
- Savjet mladih će poticati vršnjačku edukaciju na temu
samoubojstava mladih

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko-zagorska županija
Centri za prevenciju ovisnosti
Udruge mladih i za mlade

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
KARLO KRALJ

AKTIVNOST 13 Predložiti nadležnim službama aktivnosti vezane uz
prevenciju prometnih nesreća.



NAČIN PROVEDBE Savjet mladih želi ukazati na problem prometnih
nesreća koje uzrokuju mladi

Savjet mladih će predložiti aktivnosti postavljana
olupina automobila i motora na trgove u 4 grada u
Županiji jer na taj način direktno utječe na mlade

Savjet mladih će predložiti da se izradi informativni
letak  sa naglaskom na mlade sudionike u prometnim
nesrećama u županiji te će ga dijeliti mladima u cijeloj
KZŽ.

PLANIRANA SURADNJA Krapinsko-zagorska županija
Policijska uprava krapinsko-zagorska
Udruge mladih i za mlade

VRIJEME PROVEDBE Tijekom 2011. godine
ODGOVORNI ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI
MARIJA PUH

3. OSTALE AKTIVNOSTI VAŽNE ZA RAD SAVJETA MLADIH I
POBOLJŠANJE POLOŽAJA MLADIH U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

Savjet mladih tijekom održavanja svojih redovnih sjednica u 2011. godini (siječanj,
ožujak, svibanj, srpanj, rujan, studeni) raspravljati će o svim pitanjima značajnim za bolji
položaj mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji i o svim aktima iz nadležnosti Županijske
skupštine od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Krapinsko-zagorske
županije, te će putem medija izvješćivati mlade o svim informacijama i podacima koje će biti
vezane uz mlade.

4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI SAVJETA
MLADIH U 2011. GODINI

Sukladno članku 20. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» broj 23/07.) i
članku 13. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije», broj 6/10.) financijska sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih u
2011. godini osigurati će se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu na
poziciji Glava 40 – mladi i udruge, unutar sredstava predviđenih za Županijski program za
djelovanje mladih, Vijeće mladih, Informativni web portal za mlade i udruge i Centar za
mlade Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH

Ivana Radanović
DOSTAVITI:

1. Županijski savjet mladih
n/p predsjednice Ivane Radanović, Zabok, Lug Zabočki 31 c,

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, ovdje,
4. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, ovdje,
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 007-04/10-01/04
URBROJ: 2140/01-01-10-4
Krapina, __. prosinca 2010.

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj 23/07.),
članka 11. stavka 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj 6/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i
14/09.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 9. sjednici održanoj dana __.
prosinca 2010. godine donijela je

ODLUKU
o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu

I.
Odobrava se Program rada Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu KLASA: 007-

04/10-01/02, URBROJ: 2140/01-01-10-2 od 22. studenog 2010. godine.

II.
Program rada Županijskog savjeta mladih za 2011. godinu nalazi se u prilogu ove

Odluke i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr. med.

DOSTAVITI:
1. Županijski savjet mladih

n/p predsjednice Ivane Radanović, Zabok, Lug Zabočki 31c,
2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
4. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu
5. Za Zbirku isprava,
6. Za prilog zapisniku,
7. Pismohrana.


