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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Robert Matić  

 
Naziv sastanka: 7. sjednica Savjeta mladih PGŽ 
 
 
1. Mjesto: Slogin kula 2, VI.kat Početak: 16:36 

Dan i datum 
održavanja: 

Četvrtak, 07.11.2019. Završetak: 17:20 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

Prisutni: 

1. Robert Matić, predsjednik 
2. Kristian Tončić, potpredsjednik 
3. Adelina Kunst, članica 
4. Doris Puž, članica  
5. Valentino Rački, član 
6. Mauro Rubeša, član  
7. Riccardo Sgardelli, član  
8. Tessa Soldičić, članica 
9. Josip Tabula, zamjenik člana 

 
 

3. 
 

Odsutni: 
1. Marina Banković, članica – opravdano 
2. Ivo Pekić, član - opravdano 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice; 
2. Izvještaj s 8. sjednice Koordinacije županijskih savjeta mladih;
3. Organizacija edukacije iz radnog prava usmjerene prema 

mladima prema mladima u sklopu Međunarodnog dana 
ljudskih prava; 

4. Prijedlog formiranja koordinacije lokalnih savjeta na području 
Primorsko-goranske županije; 

5. Posjet Savjeta mladih Međimurske županije; 
6. Logo Savjeta mladih PGŽ 
7. Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. 

godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.; 
8. Razno. 
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Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice 

Predsjednik Savjeta je otvorio sjednicu u 16:36 sati.  
Na početku sjednice predsjednik je pozdravio prisutne članove i članice Savjeta. Uvodno 
je predsjednik predložio da se predstavi prisutni zamjenik člana Ive Pekića – Josip Tabula. 
Zatim je predsjednik pročitao dnevni red 6. sjednice te je predložio njegovu izmjenu na 
način da se dnevni red nadopuni sa točkom 6. Logo savjeta mladih, a da točka 7. postane 
Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. 
Nakon usvajanja dnevnog reda, Predsjednik je na glasanje stavio zapisnik sa šeste 
sjednice Savjeta. Članovi su jednoglasno usvojili zapisnik sa šeste sjednice.  
 
Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Dnevni red 7. sjednice Savjeta jednoglasno je 
usvojen 
 
Zapisnik sa 6. sjednice Savjeta jednoglasno je 
usvojen  

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 

 
 
Ad 2. Izvještaj s 8. sjednice Koordinacije županijskih savjeta mladih 
Predsjednik je dao uvodno obrazloženje kako se Koordinacija županijskih savjeta mladih 
održala 18. – 20. listopada u Požegi, a zatim dao riječ predstavnici ŽSM PGŽ na 
Koordinaciji Adelini Kunst. Članica Kunst je ukratko predočila prisutnim članovima da se na 
Koordinaciji između ostalog raspravljalo s državnim tajnikom Bošnjakom koji je bio sudionik 
prvog dana Koordinacije, a na temu izmjena Zakona o savjetima mladih, a poglavito 
uvođenja naknada za rad. Također održale su se i dvije videokonferencije, prva s Marijom 
Žuličekom iz Udruge gradova koji je ukratko predočio zaključke Nacionalne konferencije 
savjeta mladih održane u Slavonskom Brodu 20. – 22. rujna 2019. godine, a druga s 
Gloriom Vitali iz Youth Regional Networka o priključenju u akcije Agencije za mobilnost i 
K3 projektu. Na Koordinaciji je bilo riječi i o izborima u istoj organizaciji, stanju u 
županijskim savjetima mladih u RH kao i o održavanju iduće Koordinacije. Članica Kunst je 
spomenula prisutnima da je u ime našeg Savjeta predložila tajniku Koordinacije Jurišinu i 
ostalima da je Primorsko-goranska županija zainteresirana za organizaciju iste početkom 
2020. godine. Potom su članovi održali kraću raspravu u kojoj je predsjednik spomenuo da 
je isti prijedlog o održavanju Koordinacije predložen i g. Komadini, županu PGŽ koji je 
predloženi prijedlog ocijenio iznimno pozitivnim. Članovi su potom u kraćoj raspravi donijeli 
sa 8 glasova za i 1 suzdržanim odluku kojom se daje ovlaštenje predsjedniku da u suradnji 
s ostalim članovima, predloži organizaciju prve iduće Koordinacije u Primorsko-goranskoj 
županiji (siječanj 2020.).  
  
Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 

Robert Matić će predložiti Koordinaciji ŽSM 
održavanje iduće Koordinacije u Primorsko-
goranskoj županiji.  
 
Za potencijalnu organizaciju Koordinacije javile su 
se članice Kunst, Soldičić i Puž. 

Robert Matić 
 
 
 
Adelina Kunst, 
Doris Puž, Tessa 
Soldičić 

Do 15.11. 
 
 
 
u slučaju 
održavanja 
Koordinacije 
u PGŽ 
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Ad 3. Organizacija edukacije iz radnog prava usmjerene prema mladima u sklopu 
Međunarodnog dana ljudskih prava 
Predsjednik je uvodno istaknuo da se uskoro planira održati edukacija za mlade, a vezana 
za radno pravo. Za datum je predložio 10. prosinca 2019. godine, s obzirom da se na taj 
dan obilježava i Međunarodni dan ljudskih prava. S obzirom da se mladi susreću sa 
raznolikim problemima koji prvenstveno proizlaze iz nedovoljnog poznavanja pravne 
terminologije povezane sa radnim pravom, potrebno je organizirati kvalitetnu jednodnevnu 
edukaciju. Gospodin Vanja Smokvina sa Pravnog fakulteta u Rijeci predložen je kao 
predavač. Edukacija će se održati u prostoru informativno-edukativnog punkta Ureda za 
mlade PGŽ (prostor od udruge SUMA).. 
 
Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Organizirati jednodnevnu edukaciju iz radnog 
prava. 
 
Osigurati prostor SUMA-e za potrebe održavanja 
edukacije. 

Robert Matić i 
Kristian Tončić 
 
Daniel Trošić 
 
 

Do 10.12. 
 
 
Do 25.11. 
 
 

 

 
 
 
Ad 4. Prijedlog formiranja koordinacije lokalnih savjeta na području Primorsko-
goranske županije 
Predsjednik je uvodno objasnio prijedlog formiranja koordinacije lokalnih savjeta na 
području Primorsko–goranske županije. Ova aktivnost podrazumijeva redovito održavanje 
zajedničkih sastanaka svih savjeta mladih koji djeluju na području Županije, s ciljem bolje 
međusobne suradnje te uključuje organizaciju najmanje dvije konferencije svih savjeta 
mladih u Županiji. Cilj ovakve koordinacije je uspostavljanje suradnje s drugim savjetima 
mladih s kojima će se diskutirati o dobrim praksama, s ciljem umrežavanja, upoznavanja 
te usvajanja potencijalnih ideja za moguću primjenu u vlastitoj lokalnoj zajednici. Također, 
cilj je pružiti potrebnu podršku savjetima mladih s područja Županije pri obavljanju 
aktivnosti te ih poticati na rad za dobrobit mladih u Županiji. Prisutni članovi su 
jednoglasno prihvatili prijedlog formiranja koordinacije. 
Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Poduzeti aktivnosti oko formiranja koordinacije 
lokalnih savjeta. 

Robert Matić 
Kristian Tončić 
 

do sljedeće 
sjednice 
 

 

 
 
Ad 5. Posjet Savjeta mladih Međimurske županije 
Predsjednik je obavijestio prisutne članove da je 2016. godine potpisan Sporazum o 
prijateljstvu i suradnji Međimurske županije i Primorsko-goranske županije. Također, 
napomenuo je kako je prilikom potpisivanja Sporazuma, što je bio i jedini službeni 
sastanak savjeta, domaćin istog bio Savjet mladih Međimurske županije. Kako Sporazum 
obvezuje da je domaćin sastanka uvijek drugi Savjet, potrebno je ove godine ugostiti 
Savjet mladih Međimurske županije. Predsjednik je već u koordinaciji s predsjednicom 
Savjeta mladih Međimurske županije te je dogovorio da se posjet održi prilikom edukacije 
„INformacije su FINANCIJE“. Poslije edukacije održat će se radni sastanak, a zatim i 
manji domjenak za goste. U raspravi su članovi dogovorili da se sastanak održi u 
prostorijama Županije, a ukoliko isto ne bude moguće u prostorijama SUMA-e. Članica 
Puž se ponudila da rezervira prostorije SUMA-e za navedeni sastanak. 
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U kraćoj raspravi članovi su se međusobno raspodijelili pa će član Tabula i članica 
Soldičić zatražiti nekoliko ponudu za organizaciju prigodnog domjenka kako bi se 
odabrala najpovoljnija ponuda za Savjet. Prisutni članovi su jednoglasno izglasali ovu 
točku dnevnog reda.  
  
Ad 5. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Zatražiti ponudu za domjenak poslije radnog 
sastanka  
 
 
 

Josip Tabula 
Tessa Soldičić 
 
 
 
 
 

Do 13.11 
 

 

 
 
Ad 6. Logo savjeta mladih PGŽ 
Predsjednik je spomenuo da nastavno na zaključak prošle sjednice, Prirodoslovno-
grafička škola dovršava izradu novog logo-a našeg Savjeta. Predsjednik je nastavno na 
zaključke prethodne sjednice prenio članovima da će se odabrani rad nagraditi na način 
da će se sredstva uplatiti direktno školi koja će zatim prigodno nagraditi učenika čiji rad 
bude odabran. Predsjednik je također predložio da se za potrebe ovog natječaja oformi 
komisija koja će izabrati najbolji logotip. Za članove komisije, predsjednik je predložio 
pročelnicu UO za socijalnu politiku i mlade – Dragicu Marač, Voditeljicu Kabineta župana– 
Erminu Duraj i članicu Savjeta Tessu Soldičić. Također predsjednik je napomenuo 
članovima da bi se po odabiru novog logotipa odmah krenulo u izradu promotivnih 
materijala uključivši blokove, kemijske, banner, rokovnik i fascikl s logotipom Savjeta. 
Prisutni članovi su prihvatili navedeni prijedlog.  
 
Ad 6. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Dragica Marač, Ermina Duraj i Tessa Soldičić 
izabrat će najbolji rad za novi logotip Savjeta. 
 
 
Izradit će se novi promotivni materijali Savjeta 
(banner, blokovi, kemijske, fascikle, rokovnici) 

Dragica Marač, 
Ermina Duraj, 
Tessa Soldičić 
 
Robert Matić 
Daniel Trošić 
 

po izradi 
logotipa 
 
 
po izradi 
logotipa 

 

 
 
Ad 7. Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije 
za 2021. i 2022. godinu 
Predsjednik je naveo činjenicu da savjeti mladih vrlo rijetko koriste mogućnost aktivnog 
doprinosa mladima kroz davanje prijedloga amandmanima na proračun jedinica lokalne i 
regionalne samouprave. Predsjednik je prisutnim članovima predložio da Savjet mladih 
PGŽ prouči Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije 
za 2021. i 2022. godinu te ukoliko postoji segment na koji Savjet može reagirati kako bi se 
poboljšala pozicija mladih na području Županije, predloži Županijskoj skupštini amandman 
na Proračun. Članovi su zaključili da se trebaju aktivnije uključiti i prilikom donešenja 
izmjena i dopuna proračuna. Predsjednik je spomenuo da bi se u Odjel za poduzetništvo i 
turizam moglo amandmanom predložiti uvođenje subvencija za poticanje 
samozapošljavanja mladih.  
Prisutni članovi su jednoglasno prihvatili mogućnost da Savjet pridonosi radu Skupštine 
svojim amandmanima na proračun.  
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Ad 7. Zaključak Zadužena osoba Rok 
proučiti Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske 
županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 
2022. godinu te ukoliko postoji segment na koji 
Savjet može reagirati kako bi se poboljšala 
pozicija mladih na području Županije, predloži 
Županijskoj skupštini amandman na Proračun.  
 
 

Robert Matić  do sjednice 
Skupštine 

 

 
 
Ad 8. Razno 
Predsjednik je prisutnim članovima spomenuo da je predstavljanje programa rada Savjeta 
za 2020. godinu bilo iznimno uspješno uz puno pohvala. Potom je spomenuo da je od 
stručnog suradnika Savjeta mladih Grada Rijeke dobiven poziv na prisustvovanje „Na kavi 
sa Savjetom mladih“, te će detalje predsjednik proslijediti članovima mailom. Predsjednik 
je spomenuo da nam uskoro slijedi i nova edukacija financijske pismenosti predavača 
Tonija Miluna te je članovima napomenuo da prošire vijest o održavanju putem društvenih 
mreža. S obzirom na broj ljudi koji su reagirali na FB događaj, predsjednik vjeruje u uspjeh 
edukacije. Također promovirat će se edukacija i putem medija. Predsjednik je informirao 
prisutne članove, na traženje potpredsjednika Tončića, da se svima koji su zainteresirani 
predloži dostavljanje maila zamjenika člana kako bi isti bili upućeni u sve materijale i 
odluke Savjeta. Zainteresirani su pozvani da Danielu Trošiću proslijede mail zamjenika 
kojeg treba uvrstiti u mailing listu. Predsjednik je članovima prenio informaciju da će se u 
Gradskoj vijećnici dana 13.11.2019. održati Akcija za 5 Grada Rijeke i Udruge Delta, te 
pozvao članove da se pridruže uz napomenu da će detalje o događaju proslijediti putem 
maila. Prisutni članovi su informacije jednoglasno usvojili. 
 
 
Ad 8. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Poslati detalje događaja „Na kavi sa Savjetom 
mladih“. 
 
Proširiti vijest o edukaciji financijske pismenosti 
„INformacije su financije“ putem društvenih 
mreža. 
 
Opcionalno dostaviti mailove zamjenika Danielu 
Trošiću kako bi isti bili uvršteni u mailing listu. 
 
Poslati detalje događaja „Akcija za 5“. 
 
 

Robert Matić 
 
 
Svi članovi 
 
 
 
Svi članovi 
 
 
Robert Matić 

što prije 
 
 
što prije 
 
 
 
do sljedeće 
sjednice 
 
što prije 

 

 
 
 
 Bilješke 

--- 
 

Privitak 
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- Prisustvo na sjednici (potpisna lista) 
 

 

Zapisnik 
sastavio : 

 

Ime i prezime Potpis 

Kristian Tončić  

Datum  
Zapisnika 

08.11.2019. 

KLASA:  

URBROJ:  

 


