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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Robert Matić  

 
Naziv sastanka: 2. sjednica Savjeta mladih PGŽ 
 
1. 

Mjesto: Slogin kula 2, VI.kat Početak: 16:30 

Dan i datum 
održavanja: 

Petak, 08.02.2019. Završetak: 19:00 

 
2. Prisutni:  

1. Robert Matić, predsjednik 
2. Riccardo Sgardelli, član  
3. Marina Banković, članica  
4. Doris Puž, članica  
5. Adelina Kunst, članica  
6. Valentino Rački, član 
7. Marijana Vargić, članica 
8. Mauro Rubeša, član  
9. Tesa Soldičić, članica 
10. Ivo Pekić, član  
11. Korina Zoretić, zamjenica člana 
12. Lovro Bonefačić, zamjenik člana  
13. Daniel Trošić, viši stručni suradnik-koordinator za društveno 

poduzetništvo i mlade, UO za socijalnu politiku i mlade 
 

 
3. Odsutni:  

1. Kristian Tončić, član - opravdano 
 

4. Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice  

2. Izbor zamjenika predsjednika Županijskog savjeta mladih 

3. Osnivanje radnih tijela 

4. Program rada za 2019. godinu 

5. Obuka za članove savjeta mladih (Udruga gradova) 

6. Razno 
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Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice 

 
Predsjednik Savjeta je otvorio sjednicu u 16:30 sati.  
Na početku sjednice predsjednik je pozdravio prisutne članove i članice Savjeta. 
Predsjednik je zatim pročitao dnevni red 2. sjednice te ga je stavio na glasanje. 
Članovi su jednoglasno usvojili dnevni red. Nakon usvajanja dnevnog reda 
Predsjednik je na glasanja stavio zapisnik s konstituirajuće sjednice. Članovi su 
jednoglasno usvojili zapisnik sa konstituirajuće sjednice. Pod ovom točkom 
dnevnog reda postavljeno je pitanje vezano za obvezu usvajanja poslovnika o 
radu Savjeta koji je donesen od strane prethodnog saziva.  Predstavnik Upravnog 
odjela za socijalnu politiku i mlade odgovorio je da će se posavjetovati sa kolegom 
pravnikom te da će članovima Savjeta pravodobno javiti da li je potrebno na 
sljedećoj sjednici kao zasebnu točku dnevnog reda uvrstiti raspravu o Poslovniku 
o radu Savjeta.    
 
Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Dnevni red i zapisnik s konstituirajuće 
sjednice jednoglasno su usvojeni. 
 
Provjeriti da li novi saziv Savjeta mora 
usvojiti Poslovnik o radu koji je donesen od 
strane prethodnog saziva 

 
 
 
 
Daniel Trošić 

 
 
 
 
do 
sljedeće 
sjednice 

 

 
 
Ad 2. Izbor zamjenika predsjednika Županijskog savjeta mladih  
 
Predsjednik Savjeta je uvodno istaknuo da s obzirom da na konstituirajućoj 
sjednici nije odabran zamjenik, točka vezana za njegov izbor se nalazi i na 
dnevnom redu ove sjednice. Predsjednik je ovu točku dnevnog reda prepustio 
Danielu Trošiću, predstavniku Primorsko-goranske županije.  
Predstavnik je konstatirao da su zaprimljena dva pravovaljana prijedloga za izbor 
zamjenika/ce predsjednika.  
Za zamjenicu predsjednika predložene su Doris Puž i Marijana Vargić.  
Predstavnik je zamolio kandidatkinje da se ukratko predstave što su one i učinile.  
Nakon predstavljanja kandidatkinja predstavnik je konstatirao da je na sjednici 
prisutno 10 članova sa pravom glasa i 2 zamjenika člana koji nemaju pravo glasa 
jer su članovi koje oni mijenjaju prisutni na sjednici. Predstavnik je zamolio 
članove da pristupe glasanju za prijedlog da se za zamjenicu predsjednika 
Savjeta izabere Doris Puž.  
Za Doris Puž glasovalo je ukupno 5 članova.  
Na glasovanje je stavljen i prijedlog da se za zamjenicu predsjednika izabere 
Marijana Vargić. Za takav prijedlog glasovalo je ukupno 5 članova.   
   
     Predstavnik Županije utvrdio je da zamjenica predsjednika Savjeta mladih nije 
izabrana, te će se sukladno Zakonu izabrati na idućoj sjednici. 
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Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Zamjenica predsjednika nije izabrana, te se 
izbor odgađa za sljedeću sjednicu Savjeta 
mladih 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 3. Osnivanje radnih tijela 
Predsjednik Savjeta dao je uvodno obrazloženje vezano za ovu točku dnevnog 
reda. Istaknuo je da bi s ciljem veće efikasnosti rada Savjeta bilo potrebno 
formirati radna tijela koja će pokrivati pojedina područja. Na taj način bi se 
osiguralo pravovremeno reagiranje Savjeta na informacije iz okruženja te bi se 
izvršila kvalitetnija raspodjela zaduženja. 
Predsjednik je predložio osnivanje četiri radna tijela koja bi svojim radom pokrivali 
sljedeće područja: 

 Pravna pitanja; 
 Sport; 
 Poduzetništvo i 
 Društvene djelatnosti. 

 
Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednik je otvorio raspravu. 
Članovi Savjeta su jednoglasno usvojili prijedlog Predsjednika te su se dogovorili 
da voditelji pojedinih radnih tijela budu: 

 Ivo Pekić za pravna pitanja; 
 Kristian Tončić za sport; 
 Mauro Rubeša za poduzetništvo i 
 Marijana Vargić za društvene djelatnosti.  

 
Iako Kristian Tončić nije prisustvovao sjednici izrazio je želju da bude imenovan 
voditeljem radnog tijela za sport. Navedenu informaciju je Predsjednik Savjeta 
podijelio sa članovima.   
 
Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Osnovana su 4 radna tijela (pravna pitanja, 
sport, poduzetništvo i društvene djelatnosti) 
 
Za voditelja radnog tijela za pravna pitanja 
odabran je Ivo Pekić 
 
Za voditelj radnog tijela za sport odabran je 
Kristian Tončić 
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Za voditelja radnog tijela za poduzetništvo 
odabran je Mauro Rubeša 
 
Za voditelja radnog tijela za društvene 
djelatnosti odabrana je Marijana Vargić 

 

 
 
Ad 4. Program rada za 2019. godinu  
Predsjednik je dao uvodno obrazloženje u kojem je istaknuo da je prethodni saziv 
Savjeta mladih izradio Program rada za 2019. godinu, a u skladu sa rokovima 
definiranim u Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih 
Primorsko-goranske županije. S obzirom da će ovaj saziv morati izvijestiti 
Skupštinu o realizaciji aktivnosti iz Plana rada, Predsjednik je predložio da se 
napravi svojevrsna revizija dokumenta kako bi se ukratko raspravilo aktivnosti te 
utvrdio interes pojedinih članova za sudjelovanje u njihovoj realizaciji. Nakon 
provedene rasprave utvrđene su aktivnosti koje će se nastojati realizirati u 2019. 
godini te su odabrani projektni timovi kako bi se minimizirali rizici vezani za njihovu 
provedbu.  
Po pojedinim aktivnostima iz Plana rada doneseni su sljedeći zaključci: 

 aktiviranje lokalnih savjeta mladih (općinskih i gradskih) na području 
Županije – do sljedeće sjednice predstavnik Upravnog odjela će članovima 
dostaviti na mail dokument koji je izradio prethodni saziv, a koji se odnosi 
na aktivaciju lokalnih savjeta mladih. Osim navedenog, dogovoreno je da 
predstavnik Odjela članovima dostavi najnovije podatke o aktivnim 
savjetima mladih na lokalnoj razini (tablica sa podacima za 2018. godinu se 
u travnju ili svibnju dostavlja Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku pa će se onda proslijediti i članovima Savjeta). 

 nastavak suradnje 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 – na sljedećoj sjednici 
predstavnik Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade obvezao se da će 
članovima prezentirati projekte i programe koje provode pojedini županijski 
upravni odjeli, a koji su usmjereni na mlade.   

 nastavak organiziranja sajma rukotvorina „Pokaži mi što znaš“ – za 
realizaciju ove aktivnosti zadužene su Tesa Soldičić i Marijana Vargić. 

 upoznavanje učenika srednjih škola i studenata sastavnica Sveučilišta u 
Rijeci sa radom Savjeta – za realizaciju ove aktivnosti zaduženi su Adelina 
Kunst, Marina Banković i Riccardo Sgardelli. Odlučeno je da će se na 
sljedeću sjednicu Savjeta pozvati predsjednik/ca Vijeća učenika Primorsko-
goranske županije kako bi se definirale mogućnosti suradnje Savjeta i 
Vijeća učenika. 

  Krav maga – otvoreni seminar samoobrane – za realizaciju ove aktivnosti 
biti će zaduženo radno tijelo za sport.  
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 nastavak „oživljavanja“ Županije sa studentima Akademije primijenjenih 
umjetnosti – za realizaciju ove aktivnosti zaduženi su Marijana Vargić i 
Robert Matić. 

 studentska problematika i suradnja sa studentskim udrugama – odlučeno je 
da se na sljedeću sjednicu Savjeta pozove Pegi Pavletić, predsjednica 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. 

 nastavak bavljenja problematikom zapošljavanja učenika/studenata – 
predloženo je da se u 2019. godini organizira tematska sjednica na koju bi 
se pozvalo predstavnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog 
ureda Rijeka. Predstavnik bi članove upoznao sa statističkim podacima 
vezanim za nezaposlenost mladih te sa mjerama aktivne politike 
zapošljavanja.  

 suradnja sa županijskim vijećem učenika – odlučeno je da se na sljedeću 
sjednicu pozove predsjednik/ca Vijeća učenika Primorsko-goranske 
županije kako bi članove upoznala sa radom Vijeća. Na sjednici će se 
raspraviti oblik suradnje Savjeta i Vijeća.  

 poticanje poduzetništva mladih/tribina o mladim inovatorima – dogovoreno 
je da se od županijskog upravnog odjela koji se bavi poduzetništvom, 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ostalih ključnih dionika zatraže podaci 
vezani za provedbu programa i projekata usmjerenih na poticanje 
poduzetništva mladih. Za realizaciju ove aktivnosti zaduženo je radno tijelo 
za poduzetništvo.  

 nastavak projekta „Razmjena udžbenika“ – za realizaciju ove aktivnosti 
zadužene su Doris Puž i Antonia Džido. 

 Anti-gravity day – članovi nisu izrazili interes za realizaciju ove aktivnosti.  
 ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih – 

članovi su zaključili da će se projekti i programi koji se osmisle i realiziraju 
tijekom 2019. godine, a koji nisu bili definirani Programom rada za 2019. 
godinu voditi pod ostalim aktivnostima.  

 
Predsjednik je pozvao sve prisutne da do sljedeće sjednice razmisle o projektima, 
odnosno aktivnostima koje bi Savjet mogao kroz godinu realizirati te na sljedećoj 
sjednici iznesu prijedlog realizacije istih.  
  
Predsjednik se svim članovima zahvalio na konstruktivnoj raspravi.    
 
Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Zaključci kao u tekstu 
 
 

 
članovi Savjeta 
mladih i Daniel 
Trošić 
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Ad 5. Obuka za članove Savjeta mladih (Udruga gradova) 
Predsjednik je upoznao članove sa programom obuka posebno osmišljenim za 
potrebe savjeta mladih, a koji provodi Udruga gradova. Program se provodi od 
2015. godine te je povratna informacija od strane sudionika vrlo pozitivna. Od 
početka provođenja programa do 2018. godine održano je ukupno 46 obuka na 
kojima je sudjelovalo 779 sudionika koji su predstavljali ukupno 146 savjeta 
mladih. Program Obuke sastoji se tri modula: Sustav lokalne i područne 
samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih 
tijela i savjeta mladih.  
Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednik je otvorio raspravu. 
Članovi su jednoglasno prihvatili prijedlog te su izrazili želju da se na obuku 
pozovu i predstavnici lokalnih savjeta mladih. 
Ideja je da se u sklopu obuke isti dan održi i sastanak sa predstavnicima svih 
aktivnih savjeta koji djeluju na području Primorsko-goranske županije s ciljem bolje 
međusobne suradnje.  
Predsjednik je zamolio predstavnika Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade 
da kontaktira Udrugu gradova kako bi se iskazao interes Savjeta mladih za 
održavanjem programa obuke u Rijeci.  
Ad 5. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Kontaktirati Udrugu gradova kako bi se 
iskazao interes za organizacijom obuke za 
članove županijskog i lokalnih savjeta mladih 
u Rijeci 
 

 
Daniel Trošić 
 
 
 
 

 
do sljedeće 
sjednice 
 
 
 

 

 
 
Ad 6. Razno 
Predsjednik je istaknuo da se od prethodnog saziva mora dobiti lozinka za 
administriranje Facebook stranice Savjeta mladih te je zaključio da je korištenje 
društvenih mreža najefikasniji način za promociju aktivnosti Savjeta mladih. Osim 
navedenog, društvene mreže su i koristan mehanizam za dobivanje povratne 
informacije od ciljanih skupina (srednjoškolci, studenti, nezaposleni mladi i dr.).  
Doris Puž je zadužena za administriranje Facebook stranice Savjeta mladih.  
 
Predsjednik je još jednom posjetio članove Savjeta da moraju na mail 
daniel.trosic@pgz.hr do sljedeće sjednice poslati životopis i fotografiju (bitno je 
naglasiti da se fotografija koja je sastavni dio životopisa u pdf ili word formatu iz 
tehničkih razloga neće moći iskoristiti za stavljanje na web stranicu Županije pa ju 
je potrebno dostaviti odvojeno). 
 
Sjednica je zaključena u 19:00 sati. 
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Ad 6. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Zatražiti lozinku za administriranje Facebook 
stranice Savjeta mladih od predsjednika 
prethodnog saziva 
 
Dostaviti životopis i fotografiju na mail 
daniel.trosic@pgz.hr  

Daniel Trošić i 
Robert Matić 
 
 
svi članovi 
Savjeta mladih 
 

do sljedeće 
sjednice 
 
 
do sljedeće 
sjednice 

 

 
 
 Bilješke 

--- 
 
 

Privitak 

- Prisustvo na sjednici (potpisna lista) 
 

 

Zapisnik 
sastavila : 

 

Ime i prezime Potpis 

Daniel Trošić  

Datum  
Zapisnika 

14.02.2019.  

KLASA: 021-04/19-10/1 

URBROJ: 2170/1-10/4-19-4 

 


