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I. PRAVNA OSNOVA 
 

Članak 19. točka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) 
određuje da Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu predstavničkom 
tijelu jedinice lokalne, odnosno područne(regionalne) samouprave do 31. ožujka 
tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu jedinice 
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 

Članak 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije 
(„Službene novine“ broj 22/14) određuje da Savjet podnosi godišnje izvješće o svom 
radu Skupštini, te ga dostavlja na znanje Upravnom odjelu za socijalnu politiku i 
mlade, a radi objave na mrežnim stranicama Županije. 

Članak 28. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine 
PGŽ“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćen tekst i 2/20) 
određuje da Skupština obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom 
stavljeni u njezin djelokrug.  

 
 
II. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH PGŽ ZA 2019. GODINU 

 
 

 U 2019. godini Savjet mladih PGŽ (u daljnjem tekstu: Savjet) razrađivao je 
aktivnosti na ukupno 7 sjednica. Pozornost smo posvetili aktualiziranju i rješavanju 
problema sa kojima se susreću sve dobne skupine mladih. Na sjednicama Savjeta 
razmatrana su razna pitanja od značaja za mlade, a posebno:  

 suradnja sa Skupštinom, radnim tijelima Skupštine i drugim tijelima Županije, 
kao i svim tijelima Vlade RH u izradi programa, prijedloga zakona i odluka koje 
se odnose na mlade, 

 suradnja sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,  

 aktiviranje lokalnih savjeta mladih (općinskih i gradskih) na području Županije, 
 suradnja s udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na području 

Županije o temama bitnim za mlade, 
 obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu 

cjeloživotnog učenja, 

 formiranje koordinacije lokalnih savjeta na području Primorsko–goranske 

županije, 

 te realizacija ključnih projekata iz Plana rada. 
 

Na konstituirajućoj sjednici novog saziva Savjeta održanoj 17. siječnja 2019. 
godine, za predsjednika je u novom mandatu izabran Robert Matić, dok je za 
zamjenika izabran Kristian Tončić na sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine.  

Savjet mladih je u 2019. godini realizirao niz aktivnosti koje su bile usmjerene u 
unaprjeđenje položaja mladih.  

Dana 19. ožujka Robert Matić, Predsjednik Savjeta i Ivo Pekić, član Savjeta, 
prisustvovali su godišnjoj konferenciji savjeta mladih u Republici Hrvatskoj u 
Hrvatskom saboru. Predsjednik je sudjelovao u panel raspravi „Mladi kao prioritet“. 
Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske predstavio je zaključke s konferencije na 
sjednici Savjeta u kojem se nalaze predstavnici ministarstava, obrazovnih i 
znanstvenih institucija, udruga mladih i za mlade te je na temelju istih dan prijedlog 
Vladi Republike Hrvatske kako bi se unaprijedio položaj mladih u društvu.  

 



Na sjednici Savjeta održanoj 12. travnja sudjelovala je Predsjednica Studentskog 
zbora Sveučilišta u Rijeci. Dogovorena je suradnja sa Studentskim zborom, a s ciljem 
unapređivanja kvalitete života mladih s područja Primorsko-goranske županije. Osim 
međusobnog upoznavanja i identificiranja mogućnosti buduće suradnje, jedan od 
razloga pozivanja predstavnika Studentskog zbora na sjednicu Savjeta bio je 
dogovor oko realizacije aktivnosti navedene u Planu rada Savjeta mladih za 2019. 
godinu „Pokaži mi što znaš“. Također, na navedenoj sjednici sudjelovao je Marko 
Mataja Mafrići, član Županijske skupštine koji je članove upoznao sa radom 
Skupštine te sa mogućnostima buduće suradnje sa Savjetom.  

Dana 19. travnja Udruga gradova u Republici Hrvatskoj provela je jednodnevnu 
obuku članova savjeta mladih u organizaciji Savjeta. Obuku su održali predavači iz 
Udruge gradova koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa savjetima mladih te je ista 
bila namijenjena županijskom Savjetu mladih te svim gradskim i općinskim savjetima 
mladih na području Primorsko-goranske županije, ali i službenicima koji su zaduženi 
za praćenje njihovog rada. Cilj obuke bilo je pružiti korisne informacije i praktične 
alate za unapređenje rada savjeta. Isti dan održan je i radni sastanak predstavnika 
županijskog savjeta mladih i lokalnih savjeta mladih s ciljem bolje međusobne 
suradnje, aktiviranja lokalnih savjeta mladih te uključivanjem mladih u aktivnosti na 
županijskoj i lokalnoj razini. 

Župan Zlatko Komadina sa suradnicima 14. svibnja održao je prijem novog saziva 
Savjeta gdje su ukratko prezentirani glavni ciljevi i aktivnosti Savjeta kroz sljedeće tri 
godine mandata. 

Savjet je 17. i 18. svibnja na Kampusu Sveučilišta u Rijeci u sklopu Student Day 
festivala organizirao manifestaciju pod nazivom „Pokaži mi što znaš“. Cilj 
manifestacije je promocija i predstavljanje mladih ljudi, odnosno na jednom mjestu 
okupiti što više mladih umjetnika i kreativaca te im omogućiti da prezentiraju i približe 
svoje radove drugima 

Dana 20. svibnja sudjelovali smo na tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za 
praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, gdje je glavna tema bila "Etički 
izazovi u visokom obrazovanju i znanosti“.  

Savjet se pridružio akciji „Čisto more i obala 2019“ koji je organizirao Županijski 
operativni centar povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, a čiji je cilj bio čišćenje 
mora, obale i podmorja na području Općine Omišalj. Akcija se održala 07. lipnja te su 
u istoj uz članove Savjeta sudjelovali učenici Pomorske škole Bakar, članovi ŽOC-a, 
djelatnici Dezinsekcije d.o.o., ronioci i mnogi drugi. 

Dana 18. lipnja organizirana je „Design Thinking“ radionica za članove 
županijskog savjeta mladih i predstavnike lokalnih savjeta mladih. Na radionici smo 
se upoznali sa osnovnim pojmovima i procesom design thinkinga s ciljem primjene 
prezentiranih metoda u radu samih savjeta.  

Savjet je 17. srpnja 2019. godine. organizirao sastanak s predstavnicima jedinica 
lokalnih samouprava s područja Primorsko-goranske županije koje nemaju formiran 
savjet mladih. Jedan od ciljeva Savjeta mladih Primorsko-goranske županije je 
potaknuti pozitivne procese koji bi rezultirali osnivanjem savjeta mladih u svim 
jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Radi postizanja navedenog 
cilja, održan je sastanak na kojem se raspravljalo o proceduralnim mogućnostima 
osnivanja savjeta mladih te su predloženi načini rješavanja problema sa kojim su se 
susretale jedinice lokalne samouprave, odnosno predstavnička tijela prilikom 
formiranja savjeta mladih.  

 



Kao jedan od glavnih prijedloga je iskorištavanje mogućnosti osnivanja 
zajedničkog savjeta mladih što je definirano Zakonom o savjetima mladih te aktivnije 
informiranje mladih o važnosti savjeta kao tijela koje može doprinijeti unaprjeđenju 
njihovog položaja u društvu. Sastanku su prisustvovali predstavnici 12 jedinica 
lokalnih samouprava Primorsko-goranske županije koji su iskazali zadovoljstvo da je 
Savjet mladih Primorsko-goranske županije prionuo u rješavanje problema, a nastoji i 
postići primjer dobre prakse. Osim navedenog, članovi Savjeta mladih Primorsko-
goranske županije imali su se priliku upoznati sa problemima na lokalnoj razini, a koji 
su odgovorni za neosnivanje savjeta mladih. Istaknuto je da se jedinice lokalne 
samouprave mogu slobodno obratiti županijskom savjetu mladih za podršku u 
procesu formiranja lokalnih savjeta mladih. Za napomenuti je da od 36 gradova i 
općina u Primorsko goranskoj županiji osnovano je 9 lokalnih savjeta mladih, dok je 
prema zadnje dostupnim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku (podaci iz 2017. godine) osnovano samo 106 savjeta mladih od 576 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. 

Uz suradnju s lokalnim savjetima mladih, cilj Savjeta je poticanje i drugih oblika 
suradnje s ostalim ključnim dionicima koji se svojim projektima i programima 
usmjeravaju na poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici. Bitno je stvoriti 
sinergijski učinak kako bi se povećala dostupnost kvalitetnih projekata i programa. 
Kako bi se započelo sa suradnjom, dana 17. rujna održan je sastanak s udrugama 
koje se svojim projektima i programima usmjeravaju na poboljšanje položaja mladih u 
lokalnoj zajednici, dok je 31. listopada održan sastanak sa studentskim udrugama. 
Udruge su imale priliku prezentirati svoje projekte i programe članovima Savjeta te se 
raspravljalo o mogućnostima realizacije zajedničkih projekata. Savjet će se aktivno 
zalagati za stvaranje šire mreže udruga mladih na području Županije te uključivanje 
što većeg broja dionika iz civilnog sektora u procese donošenja odluka. Cilj nam je i u 
budućnosti održavati sastanke s udrugama mladih radi dobivanja mišljenja u vezi s 
određenom problematikom mladih u Županiji.  

Na sjednici 29. kolovoza dogovorena je suradnja Savjeta mladih i međunarodne 
udruge studenata medicine (CroMSIC). Na samoj sjednici članovi Savjeta su 
upoznati sa osnovnim informacijama vezanim za rad Udruge te su predstavljeni 
najvažniji programi Udruge poput programa „Mentalno zdravlje“, „Mrak kampanja“ i 
„Ruralno zdravlje“. Ideja je da se obuhvat navedenih programa proširio na ruralno 
područje (Kvarnerski otoci i Gorski kotar).   

Savjet je u suradnji sa Savjetom mladih Grada Opatije i HANFA-om (Hrvatska 
agencija za nadzor financijskih usluga) organizirao predavanje na temu financijske 
pismenosti koje se održalo 12. rujna u prostoru informativno-edukativnog punkta 
Ureda za mlade PGŽ. Financijsko opismenjavanje izuzetno je bitna tema koja 
direktno utječe na živote mladih stvarajući dugoročne financijske posljedice. 
Organizirali smo ovo predavanje jer smatramo da mladi nisu dovoljno educirani, 
informirani, odnosno „pismeni“ u segmentu financija koje ih se izravno tiču i koja je 
sastavni dio njihova života. Porazno istraživanje koje su HANFA i HNB proveli 2016. 
godine, pokazalo je kako mlađi od 19 godina te oni od 20 do 29 godina u Hrvatskoj (s 
naglaskom na Hrvatsko primorje, Istru te Dalmaciju) imaju najnižu financijsku 
pismenost od svih građana. Predavanje je bilo usmjereno na poboljšanje razine 
financijske pismenosti kroz važnosti poznavanja obilježja i rizika financijskih 
proizvoda i usluga, te racionalno upravljanje osobnim (i kućnim) financijama. 

 
 

https://www.facebook.com/SMOpatije/?__tn__=K-R&eid=ARDeGFjQ8S3W5VPvm_IWMVYcPrkXSEDWkushu103SqlEV2EHsU_9y7rfJdTwaSEKwjW6sF3WHXAcSXno&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlBxfh_4QBhyha9N7hb4U5kMsOv4lWR7eQ9SembaE6te6ggQac0wuBgmPmU3NwKy5kcs-zwFhCWLQ9Q5gb-krePeygMPBoJemUrfydA9kq1p7RUwhCU0ekSxffaYnWzt9sXf2mzANecvu3gny7oSkBUCRGEihrdoY4Hz3Hy10QEqmdtE0Tc-beNMY8Tl5NBNinVq67CcpjShgQHtUShuQ7Rd-v4DZVrhMnmIwXttklsrYF0bgJ5Hs8aVpeXL6hBqb__VPI_E4lALMUn_VM05m0iGR9lUL5z8VmZhdJU8J6VUIopHaFxqary0tbniB-S99YpOhzNy1rRhpoAsAPw94


Savjet je prisustvovao obilježavanju Dana mladih 13. rujna u organizaciji Savjeta 
mladih Grada Rovinja - Rovigno u suradnji sa ostalim Savjetima mladih Istarske 
županije u sklopu kojeg su se u popodnevnim satima u velikoj Sali u Domu kulture 
održale razne tematske prezentacije.  

Dana 20. rujna prisustvovali smo sjednici Savjeta mladih Općine Viškovo te je 
prezentiran rad Savjeta mladih PGŽ.  

Sudjelovali smo na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih koja se održala od 20. 
do 22. rujna 2019. godine u Slavonskom Brodu u organizaciji Savjeta mladih Grada 
Slavonskog Broda. Konferencija je održana s ciljem jačanja uloge savjeta mladih u 
procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnje kapaciteta samih 
članova savjeta mladih. 

Prisustvovali smo na radionici koja se održala 26. rujna, a koja se organizirala u 
sklopu otvorenih vrata Kuće utočišta s ciljem senzibiliziranja javnosti. Kuća je 
izgrađena s ciljem pomaganja osobama koji su se zbog teških uvjeta života našli na 
margini društva (nezaposlenost, psihička bolest, ovisnost, beskućništvo), a svakog 
dana osigurava usluge prehrane (tri obroka dnevno), higijene, dnevnog boravka, 
psihosocijalne pomoći i savjetovanja, a također nudi zdravstvene usluge, pravno 
savjetovanje, usluge vanjskog rada, kao i duhovne pomoći te ostale usluge. 

Savjet je sudjelovao u radu Koordinacije županijskih savjeta mladih koja se 
održala 18. – 20. listopada u Požegi. Koordinacija županijskih savjeta mladih okuplja 
sve županijske savjete mladih i Savjet mladih Grada Zagreba. Osmišljena je kao 
platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, 
zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema 
institucijama i tijelima vlasti. 

U Gradskoj vijećnici se dana 13. studenog održala Akcija za 5! u organizaciji 
Grada Rijeke i Udruge Delta, na kojoj smo sudjelovali kao gosti manifestacije. Akcija 
za 5! nastala 2015. godine povodom obilježavanja 10. godišnjice projekta "Mislim 
globalno, djelujem lokalno" koji se kontinuirano održava u Rijeci. Cilj projekta „Akcija 
za 5!“ je pružiti mogućnost mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju 
sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na 
lokalnoj razini.  

Dana 16. studenog u sjedištu Primorsko-goranske županije održan je sastanak 
predstavnika Savjeta mladih Primorsko-goranske i Međimurske županije. Savjeti su 
2016. godine potpisali Sporazum o suradnji i prijateljstvu sa svrhom učvršćivanja 
međusobnih kontakata, razmjene iskustva i znanja u područjima od važnosti za 
mlade. Sastanak je održan s ciljem promicanja suradnje u pitanjima od važnosti za 
mlade, a u korist jačanja međusobnih prijateljskih veza i na obostranu dobrobit 
mladih u županijama Medimurskoj i Primorsko-goranskoj. 

Nastavno na raspisani Javni poziv za prijavu članova i zamjenika članova savjeta 
mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne 
skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini 
objavljen 30. srpnja 2019. godine na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku, član Savjeta Kristian Tončić imenovan je članom Radne 
skupinu za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini. U 
sklopu aktivnosti Radne skupine planira se održavanje regionalnih konzultacijskih 
radionica s ciljem utvrđivanja prijedloga za osnaživanje i razvoj savjeta mladih, 
uspostavu mjera praćenja i podizanje standarda u radu savjeta mladih u Republici 
Hrvatskoj. Kroz imenovanje navedenog člana u Radnu skupinu imati ćemo priliku kao 
Savjet sudjelovati u izradi smjernica za izmjene i dopune zakonodavnog okvira te 



smjernica i prijedloga djelovanja resornim tijelima za unapređenje rada savjeta 
mladih, a koje će proizaći iz konzultacijskih radionica.  

U suradnji sa Gradom Rijekom, Savjetom mladih Grada Rijeke, Savjetom mladih 
Grada Opatije, Savjetom mladih Grada Kastva te Sveučilišnim studentskim zborom u 
Rijeci organizirali smo 28. studenog događanje „Na kavi sa Savjetom mladih“ u Ri 
Hub-u. Cilj je bio promovirati ulogu i rad Savjeta mladih među mladima, odnosno 
upoznati zainteresirane s ulogom Savjeta mladih, što oni čine i mogu činiti u 
nastojanju da mladima u našoj zajednici bude bolje.  

Konstituirajuća sjednica Radne skupine za mlade Hrvatske zajednice županija 
održana je 3. prosinca u Zagrebu. Predsjednik Savjeta, sudjelovao je na 
Konstituirajućoj sjednici, te će i dalje kao član Radne skupine aktivno sudjelovati u 
programima namijenjenim za poboljšanje života mladih, te kroz razne aktivnosti 
zagovarati interese mladih s područja Primorsko-goranske županije. Na sjednici je 
istaknuta važnost povezanosti predsjednika Savjeta mladih i županijskih službenika s 
ciljem što bolje suradnje.  

Savjet je, pod vodstvom Prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci doc. dr. 
sc. Vanja Smokvine, organizirao predavanje o radnom pravu i njegovim osnovama. 
Edukacija se održala 10. prosinca u prostoru informativno-edukativnog punkta Ureda 
za mlade PGŽ. Također, 10. prosinca obilježava se Međunarodni dan ljudskih prava, 
te smo upoznavanjem mladih ljudi s njihovim radnim pravima željeli doprinijeti 
obilježavanju ovoga bitnog dana. S obzirom da se mladi susreću sa raznolikim 
problemima koji prvenstveno proizlaze iz nedovoljnog poznavanja pravne 
terminologije povezane sa radnim pravom, organizirali smo kvalitetnu jednodnevnu 
edukaciju. Prilikom traženja posla i zapošljavanja mlade osobe prvi put susreću sa 
Zakonom o radu, nepoznavanje istog jedna je od prepreka s kojom se suočavaju te 
smo ovom edukacijom omogućili polaznicima edukacije da se upoznaju s pravima i 
obvezama i radnika i poslodavca.  

Dana 11. prosinca Savjet je organizirao sastanak s predstavnicima lokalnih 
savjeta mladih i službenika koji prate rad savjeta mladih. Sastanak je sazvan s ciljem 
poticanja suradnje te upoznavanja lokalnih savjeta mladih s idejom o formiranju 
koordinacije savjeta mladih s područja Primorsko-goranske županije te dogovora oko 
same provedbe projekta. U fokusu je bilo osnivanje Koordinacije savjeta mladih 
Primorsko-goranske županije koja predstavlja neformalnu platformu u koju su 
uključeni svi lokalni savjeti mladih s područja Županije. Suradnja između savjeta 
mladih je od presudne važnosti za bolji položaj mladih, a cilj koordinacije je 
okupljanje predstavnika savjeta mladih i njihovo poticanje na međusobno 
povezivanje i suradničko djelovanje, razvijanje svijesti o važnosti aktivnog 
sudjelovanja mladih u društvu i mogućnostima uključivanja u procese donošenja 
odluka na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini. 

Savjet mladih Općine Kostrena u suradnji sa Savjetom mladih Primorsko-
goranske županije 18. prosinca organizirao je 1. sjednicu Koordinacije savjeta mladih 
Primorsko-goranske županije u vijećnici Općine Kostrena. Sastanku se odazvalo 17 
sudionika iz općinskih i gradskih savjeta mladih s područja Primorsko-goranske 
županije. Koordinacija savjeta mladih PGŽ zamišljena je kao platforma za razmjenu 
primjera dobre prakse i kontinuirano informiranje savjeta mladih, zajedničku analizu 
prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i 
tijelima vlasti, a uključuje sve savjete mladih jedinica lokalne samouprave u PGŽ. U 
planu je i suradnja sa savjetima mladih iz okolnih županija poput Istarske i Ličko-
senjske županije. Na sastanku se raspravljalo o predlaganju mjera za mlade 
jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije te raspravi 



o potrebama mladih, aktivizmu mladih u današnjem društvu, građanskoj i političkoj 
pismenosti mladih te načinima provedbe lokalnih i regionalnih programa za mlade. 
Posebni naglasak stavljen je na samozapošljavanje te poticanje poduzetništva 
mladih, kao i rješavanje stambenog pitanja. Cilj Koordinacije savjeta mladih 
Primorsko-goranske županije za 2020. godinu je uključivanje mladih u procese 
donošenja odluka kroz poticanje osnivanja savjeta mladih na lokalnoj razini. Zatim, 
okupljanje i aktiviranje mladih ljudi, rad na prepoznatljivosti savjeta mladih s ciljem 
privlačenja mladih da doprinesu radu samih savjeta svojim idejama i prijedlozima 
kako bi poboljšali život što većem broju mladih s područja Primorsko-goranske 
županije.  

Kao novo-oformljeni Savjet odlučili smo kreirati novi vizualni identitet Savjeta kako 
bismo s kvalitetno osmišljenim vizualnim identitetom postigli priželjkivanu 
prepoznatljivost među mladima, te mlade dodatno zainteresirali za djelovanje savjeta 
mladih u Primorsko-goranskoj županiji. Na jednoj od sjednica Savjeta dogovorili smo 
da ćemo izradu novog logotipa i vizualnih materijala Savjeta mladih, kao projektni 
zadatak, dodijeliti učenicima trećeg i četvrtog razreda Prirodoslovne i grafičke škole u 
Rijeci u sklopu praktične nastave. Istu smo odabrali kako bismo učenicima pružili 
mogućnost da već za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja izrade materijal koji će 
biti vidljiv širokoj publici. Smatramo da  je potrebno poticati razvoj budućih mladih 
umjetnika da se predstave te im dati priliku da pokažu svoje umijeće i ostvare svoje 
ideje, sve kroz individualne pristupe ozbiljnim projektnim zadacima. Također. kroz 
izradu logotipa učenici su imali priliku pobliže se upoznati sa samim djelovanjem 
Savjeta mladih Primorsko-goranske županije. U konačnosti dobili smo mnoštvo 
kvalitetnih uradaka koji su zabavno, jedinstveno i dosljedno prikazali Savjet mladih i 
odabrali rad koji nas na unikatan način predstavlja te će nam isti biti od velike pomoći 
u daljnjem radu. 

Savjet je prisustvovao božićnom druženju Udruge udomitelja djece Primorsko-
goranske županije DAMDOM u prostorijama Baptističke crkve na Zametu koji se 
održao 15 prosinca. Uz zabavni program organizirana je i podjela poklona udomljenoj 
djeci osiguranih od strane raznih donatora. Savjet mladih PGŽ tradicionalno u 
blagdansko vrijeme svojim akcijama ukazuje na važnost empatije te su djeci 
dodijeljeni prigodni poklon paketi.  

Osim navedenog, Savjet je podijelio i prigodne poklone djeci smještenoj u 
Dječjem domu Ivana Brlić Mažuranić u Lovranu. Djeca bez odgovarajuće roditeljske 
skrbi predstavljaju ranjivu skupinu kojoj je potrebno posvetiti posebnu pažnju.  

Savjeti mladih vrlo rijetko koriste mogućnost aktivnog doprinosa mladima kroz 
davanje prijedloga na proračun jedinica lokalne i regionalne samouprave. Savjet je 
nakon analize Prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i 
projekcije za 2021. i 2022. godinu uputio prijedlog Županu da se osiguraju sredstva 
za izradu Programa za mlade čije je donošenje propisano Zakonom o savjetima 
mladih. Program za mlade je strateški dokument koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i 
mjere kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave žele 
odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati 
kvalitetu života mladih. Prijedlog je usvojen te su na 24. Sjednici Županijske 
skupštine osigurana sredstva za izradu navedenog Programa. 

Predstavljen je rad savjeta mladih kroz studentsku medijsku platformu 
Sveučilišta u Rijeci „Kišobran“ i putem studentske radio stanice „Radio Sova“. Naš 
rad je prepoznat od strane mnogih medija stoga su objavljeni članci u Novom listu, 
snimljeni videozapisi od strane Kanal-a Ri te su aktualnosti Savjeta prenesene i u 
županijskim portalima kao što su: Fiuman, Riječanin, Torpedo media, PodUckun, 



Rijeka Danas. Navedeni medijski kanali idealni su za promociju Savjeta mladih kako 
bi se što veći broj mladih upoznao sa radom Savjeta te se istima približio djelokrug 
rada, njegovi članovi, kao i bitne aktivnosti Savjeta.  

Za kraj je potrebno naglasiti da je Savjet uspješno surađivao sa Županijom, 
svim službama i odjelima, a posebno sa Upravnim odjelom za socijalnu politiku i 
mlade, koji su bili na raspolaganju kad god je to bilo potrebno. U svrhu kvalitetne 
komunikacije s upravnim odjelima Županije svima je dostavljen službeni dopis. Na 
razini pojedinih upravnih odjela imenovani su službenici za suradnju sa Savjetom. Na 
taj način povećati će se efikasnost Savjeta u obavljanju savjetodavnih poslova 
utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima kako bi Savjet mogao biti konstruktivna 
spona između naših mladih sugrađana i tijela županijskih vlasti. 

 
 III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 

 
Slijedom navedenog predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske 

županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:  
 
 Na temelju članka 19. točke 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ 
broj 41/14), članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske 
županije („Službene novine“ broj 22/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-
goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 
8/18-pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-
goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), 
Županijska skupština Primorsko-goranske županije na___sjednici od ________2020. 
godine donijela je 
 
 

Z a k l j u č a k 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 
2019. godinu  
 


