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                   Šibensko-kninska županija

         

 

Šibenik, 11. veljače 2016. 

 

 
OBUKA O SAVJETIMA MLADIH 

 
 
Poštovane/i, 
 
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zaklada Friedrich Ebert i Savjet mladih Šibensko-
kninske županije pozivaju vas na obuku o županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih 
koja će se održati u Šibeniku u 
 

subotu, 27. veljače 2016. godine u 9.00 sati 
u kongresnoj dvorani Srednjoškolskog centra Šibenik na adresi Ante Šupuka br. 31 

(Tehnička, Industrijsko-obrtnička i Strukovna škola) 

Obuka je namijenjena Savjetu mladih Šibensko-kninske županije, savjetima mladih gradova 
Šibenik, Drniš, Vodice, Skradin i Knin te savjetima svih općina s područja županije. Jednako 
tako, namijenjena je predstavnicima organizacija mladih i za mlade, predstavnicima lokalnih i 
područnih (regionalnih) vlasti te upravnim tijelima i službama u čijoj je nadležnosti rad s 
mladima.  

Program obuke osmislili su predstavnici Udruge gradova i predstavnici Hrvatske zajednice 
županija, u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert. 

Pri izradi programa nismo se rukovodili isključivo teorijom i zakonskim odredbama, već smo 
željeli osigurati trajnu platformu za razmjenu iskustava i dobrih praksi koje mladi iz savjeta 
mladih te iz brojnih udruga koje se bave mladima, mogu razmijeniti i podijeliti sa svojim 
kolegama.  

Sam Zakon o savjetima mladih daje tek smjernice i naznake rada savjeta mladih, dok je 
razmjena ideja i iskustava, kako dobrih, tako i onih kojima se nije za pohvaliti, daleko  
vredniji, konkretniji i korisniji dio obuke.  

Pozivamo vas stoga na druženje i zajedničke rasprave, tijekom kojih ćemo se posebno 
osvrnuti na sljedeće teme:   
 

1. Sve sto ste oduvijek željeli znati o sustavu lokalne i područne (regionalne) 
samouprave 
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2. Zakon o savjetima mladih – teorija ili praksa? 

3. Odnosi savjeta mladih s izvršnim čelnicima (župan, gradonačelnik, općinski 
načelnik) i predstavničkim tijelima – konkurencija ili suradnja? 

4. Kako na etičan način doći do županije, grada ili općine po vlastitoj mjeri? 

5. Pozvani ste na sjednicu vijeća/skupštine? Što sad? 

 
Napominjemo da je edukacija jednodnevna i besplatna jer troškove zajednički snose Zaklada 
Friedrich Ebert i Udruga gradova.  

Za sudjelovanje na obuci prijavite se na službenu e-adresu Savjeta mladih Šibensko-kninske 
županije: e-mail: savjet.mladih@sibensko-kninska-zupanija.hr 

 

S poštovanjem,  

 

 
Nives Kopajtich Škrlec, dipl. iur.  
Koordinator poslova za Udrugu gradova Republici Hrvatskoj 
  
Dr. Max Brandle  
Direktor, Zaklada Friedrich Ebert 
 
Ante Cigić, mag. educ. geogr. mag. hist. 
predsjednik Savjeta mladih Šibensko-kninske županije 
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