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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Robert Matić  

 
Naziv sastanka: 3. sjednica Savjeta mladih PGŽ 
 
1. 

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

Dan i datum 
održavanja: 

Utorak, 05.03.2019. Završetak: 19:00 

 
2. Prisutni:  

1. Robert Matić, predsjednik 
2. Riccardo Sgardelli, član  
3. Marijana Vargić, članica 
4. Valentino Rački, član 
5. Ivo Pekić, član 
6. Doris Puž, članica 
7. Tesa Soldičić, članica 
8. Kristian Tončić, član 
9. Korina Zoretić, zamjenica članice 
10. Antonia Džido, 
11. Daniel Trošić, viši stručni suradnik-koordinator za društveno 

poduzetništvo i mlade, UO za socijalnu politiku i mlade 
 

 
3. Odsutni:  

1. Marina Banković, članica – opravdano 
2. Mauro Rubeša, član - opravdano 
 

4. Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s druge sjednice  

2. Izbor zamjenika predsjednika Županijskog savjeta mladih 

3. Poslovnik o radu Savjeta 

4. Prezentacija projekata i programa koje provode pojedini 
županijski upravni odjeli 

5. Obuka za članove savjeta mladih (Udruga gradova) 

6. Organizacije manifestacije „Gremo na Učku“ 
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7. Studentska problematika i suradnja sa studentskim 
udrugama 

8. Suradnja sa županijskim vijećem učenika 

9. Program rada za 2019. 

10. Razno 

 
Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika s druge 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 3. sjednice te je predložio sljedeće 
izmjene: 

- točka 7 se uklanja iz dnevnog reda jer se na sjednicu Savjeta nisu odazvali 
predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci; 

- točka 8 se uklanja iz dnevnog reda jer se na sjednicu Savjeta nisu odazvali 
predstavnici Vijeća učenika Primorsko-goranske županije i 

- nakon točke koja se odnosi na Program rada Savjeta za 2019. godinu 
dodaje se točka pod nazivom Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2018. 
godinu.   

 
Prije stavljanja na usvajanje izmijenjenog dnevnog reda, Predsjednik je informirao 
članove da je predstavnicima Studentskog zbora i Vijeća učenika poslan službeni 
poziv za 3. sjednicu Savjeta. Predsjednica Studentskog zbora je prihvatila poziv ali 
zbog neodgodivih obveza nije bila u mogućnosti prisustvovati na sjednici, dok se 
predstavnici Vijeća učenika nisu oglasili. Predsjednik je zamolio članove da se u 
dnevni red uvrsti točka vezana za Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2018. godinu 
jer je obveza Savjeta da izvijesti Županijsku skupštinu o aktivnostima provedenim 
tijekom 2018. godine. Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednik je stavio na 
glasanje izmijenjeni dnevni red 3. sjednice Savjeta mladih. Članovi su jednoglasno 
usvojili dnevni red. Nakon usvajanja dnevnog reda Predsjednik je na glasanja 
stavio zapisnik s druge sjednice. Članovi su jednoglasno usvojili zapisnik s druge 
sjednice.    
 
Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Dnevni red 3. sjednice Savjeta jednoglasno 
je usvojen 
 
Zapisnik sa 2. sjednice Savjeta jednoglasno 
je usvojen  
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Ad 2. Izbor zamjenika predsjednika Županijskog savjeta mladih  
 
Predsjednik Savjeta je uvodno istaknuo da s obzirom da na drugoj 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. S obzirom 
da su se kandidatkinje predstavile na 2. sjednici nije bilo potrebe da se ponovno 
predstavljaju. 
Predstavnik je konstatirao da je na sjednici prisutno 10 članova od kojih 9 ima 
pravo glasa, a jedino ga nema Antonia Džido jer je zamjenica člana koji je 
prisutan 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 glasovala su ukupno 4 člana.   
   
Predstavnik Županije utvrdio je da zamjenica predsjednika Savjeta mladih nije 
izabrana jer niti jedna kandidatkinja nije ostvarila 6 glasova što predstavlja 
minimum propisan aktima koji reguliraju rad Savjeta mladih. S obzirom da 
zamjenik nije odabran na ovoj sjednici, izbor će se ponoviti na idućoj sjednici.   
 
Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Zamjenica predsjednika nije izabrana, te se 
izbor odgađa za sljedeću sjednicu Savjeta 
mladih 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 3. Poslovnik o radu Savjeta 
Predsjednik Savjeta dao je uvodno obrazloženje vezano za ovu točku dnevnog 
reda. Istaknuo je da je Poslovnik o radu Savjeta donesen za vrijeme prethodnog 
saziva te je izrađen u dogovoru sa pravnikom Upravnog odjela za socijalnu politiku 
i mlade. Predsjednik je predložio članovima da se Poslovnik usvoji u izvornom 
obliku istaknuvši da je u budućnosti, ako se ukaže potreba, moguća njegova 
korekcija na jednoj od sjednica Savjeta.  
Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednik je otvorio raspravu. 
Većina članova Savjeta se složila s prijedlogom Predsjednika. 
Nakon kratke rasprave Predsjednik je na glasanje stavio Poslovnik o radu Savjeta.
Članovi Savjeta su sa 9 glasova za i jednim suzdržanim usvojili Poslovnik o radu 
Savjeta.    
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Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Usvojen je Poslovnik o radu Savjeta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 4. Prezentacija projekata i programa koje provode pojedini županijski 
upravni odjeli  
Predsjednik je prepustio ovu točku Danielu Trošiću, predstavniku Županije. 
Predstavnik je uvodno obrazložio da će članove izvijestiti usmenim putem o bitnim 
projektima i programima koje provode upravna tijela Primorsko-goranske županije. 
Predstavnik je istaknuo da se na razini Županije provodi cijeli niz projekata 
usmjerenih na unapređenje kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici, od 
infrastrukturnih poput financiranja izgradnje i opremanja sportskih objekata do 
projekata usmjerenih na pružanje financijske podrške pojedinim neprofitnim 
organizacijama koje su programski usmjerene na mlade. Županijski projekti i 
programi u kojima su mladi ciljana skupina provode se u sljedećim upravnim 
odjelima:  

- Upravni odjel za zdravstvo; 
- Upravni odjel za školstvo; 
- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj; 
- Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade i 
- Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu. 

 
Nakon usmenog izlaganja, članovi su zamolili ako im se na mail može poslati 
pisani sažetak kako bi mogli identificirati programe i projekte za koje bi od 
predstavnika pojedinih upravnih odjela zatražili detaljnije obrazloženje.  
Predstavnik Županije je pristao da članovima do sljedeće sjednice pošalje 
prezentaciju projekta i programa koje provode pojedini županijski upravni odjeli u 
pisanom obliku. Valentino Rački je predložio da kontaktira udrugu CroMSIC – 
Croatian Medical Students’ International Committee koja djeluje pri Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci kako bi im predstavio rad Savjeta mladih te zajedno 
sa Predsjednikom identificirao mogućnosti buduće suradnje.  
Predsjednik je na glasanje stavio informaciju o projektima i programima koje 
provode pojedini županijski odjeli, a koji su usmjereni na mlade. Članovi su 
jednoglasno usvojili informaciju.  
 
Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Informacija o projektima i programima za 
mlade, a koje provode županijski upravni 
odjeli, jednoglasno je prihvaćena 
 
Dostaviti sažetak u pisanom obliku na e-mail 
adrese članova 

 
 
 
 
Daniel Trošić 

 
 
 
 
Do 
sljedeće 
sjednice 
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Ad 5. Obuka za članove Savjeta mladih (Udruga gradova) 
Predsjednik je na prethodnog sjednici 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.  
Predsjednik je istaknuo da je Daniel Trošić kontaktirao Udrugu gradova kako bi se 
dogovorio termin obuke. Predstavnik Udruge ga je uputio na kolegicu iz Grada 
Rijeke koja je u pregovorima sa Udrugom gradova kako bi se dogovorio termin za 
edukaciju Savjeta mladih Grada Rijeke. Predstavnik Udruge je predložio da se 
kontaktira kolegica iz Grada kako bi se dogovorilo da se članovima gradskog 
savjeta pridruže predstavnici županijskog Savjeta te lokalnih savjeta mladih na 
razini Primorsko-goranske županije. Daniel Trošić je kontaktirao kolegicu iz Grada 
te je dogovoreno da će se obuka održati 19.04., te da će se pojedinosti oko 
organizacije obuke raspraviti tijekom ožujka.  
Predsjednik je istaknuo da bi se na edukaciju trebalo pozvati i službenike iz 
jedinica lokalne samouprave koje nemaju osnovan savjet mladih, a koji su u 
svojem djelokrugu rada zaduženi za mlade. Osim navedenog, Predsjednik je 
predložio da se prije ili nakon obuke organizira kratki sastanak sa predstavnicima 
lokalnih savjeta mladih te u večernjem terminu neformalno druženje. Na taj način 
bi se omogućilo međusobno upoznavanje članova raznih savjeta mladih te njihovo 
povezivanje kako bi se pokrenule zajedničke inicijative od kojih će direktnu korist 
imati mladi na razini Primorsko-goranske županije. 
Članovi Savjeta su podržali prijedlog Predsjednika.  
 
   
Ad 5. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Dogovoriti sa nadležnom službom Grada 
Rijeke i gradskim Savjetom mladih detalje 
vezane za organizaciju obuke 
 
Na obuku pozvati predstavnike lokalnih 
savjeta mladih i organizirati kratki sastanak  
 
 
 
Zajedno sa Savjetom Grada Rijeke 
dogovoriti neformalno druženje 

 
Daniel Trošić i 
Robert Matić 
 
Daniel Trošić i 
Robert Matić 
 
 
 
Daniel Trošić i 
Robert Matić 
 

 
do sljedeće 
sjednice 
 
tri tjedna 
prije dana 
održavanja 
obuke 
 
mjesec 
dana prije 
održavanja 
obuke 
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Ad 6. Organizacija manifestacije „Gremo na Učku“  
Predsjednik je u uvodnom obrazloženju istaknuo da je manifestacija „Gremo na 
Učku“ organizirana prethodne godine na inicijativu Savjeta mladih Primorsko-
goranske županije i Savjeta mladih Istarske županije. Cilj manifestacije je obilježiti 
Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom. U svrhu promocije zdravog i aktivnog 
načina življenja, manifestacija će se obilježiti na način da će sudionici započeti 
uspon na Učku sa dva punkta, jedan sa strane Istarske županije, a drugi sa 
Primorsko-goranske. Nakon što se sudionici susretnu na vrhu Učke i uspon 
obilježe prigodnom fotografijom, na centralnom platou ispred bivšeg odmarališta 
INA-e organizirati će se koncert i prigodna zakuska. Manifestacija je planirana u 
drugom tjednu mjeseca svibnja, a pojedinosti će se dogovarati tijekom ožujka i 
travnja na radnim sastancima na kojima će osim predstavnika Primorsko-goranske 
i Istarske županije sudjelovati i predstavnici njihovih savjeta mladih. Kako bi se 
aktivnosti vezane za realizaciju manifestacije poput rezervacije autobusa, 
organiziranja stručne pratnje od strane kvalificiranih vodiča, dežurstvo prve pomoći 
i slično, mogle efikasno realizirati dogovoriti će se niz sastanaka sa ključnim 
dionicima u prostoru Primorsko-goranske županije. S obzirom da Savjet mladih 
ima aktivnu ulogu u organizaciji manifestacije, na sastanke će se pozvati njegov 
Predsjednik.   
Članovi Savjeta mladih će se informirati o tijeku pregovora na sjednicama Savjeta. 
 
 
Ad 6. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Dogovoriti pojedinosti vezane za 
organizaciju manifestacije „Gremo na Učku“ 
 

 
Robert Matić i 
Daniel Trošić 
 
 
 
 

 
mjesec dana 
prije 
održavanja 
manifestacije
 
 
 

 

 
 
Ad 7. Program rada za 2019. (realizacija aktivnosti iz Programa rada) 
Predsjednik je uvodno istaknuo da je na prethodnoj sjednici napravljena revizija 
postojećeg Plana rada te da su doneseni zaključci vezani za realizaciju aktivnosti 
na način da su se pojedini članovi Savjeta, ovisno o njihovim preferencijama, 
zadužili za njihovu provedbu. Osim navedenog, članovi su zamoljeni da osmisle 
neke nove ideje koje bi mogli prezentirati na ovoj sjednici.  
Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednik je otvorio raspravu koja je završena 
sljedećim zaključcima: 

- manifestacija pod nazivom „Pokaži mi što znaš“, a za koju su zadužene 
Tesa Soldičić i Marijana Vargić, mogla bi se organizirati u sklopu Student 
Day programa. Predsjednik je zamolio članice da pravovremeno istraže tu 
mogućnost sa predstavnicima Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci kako 
bi se što prije moglo započeti sa pripremnim radnjama. Članice su 
predložile da bi se osim na rukotvorine izrađene od strane udruga, što je do 
sada bila praksa, manifestacija mogla proširiti i na druga područja poput 
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plesa, glume i glazbe. Na taj način bi se pružila prilika pojedincima da široj 
javnosti prikažu svoj talent.    

- Aktivnost pod nazivom „Krav Maga – otvoreni seminar 
samoobrane“ detaljnije će se raspraviti na sljedećoj sjednici jer Kristian 
Tončić, osoba zadužena za njezinu provedbu, nije bio prisutan na 
prethodnoj sjednici. Predsjednik je zamolio Kristiana Tončića da na 
sljedećoj sjednici detaljnije informira Savjet o planu realizacije aktivnosti. 

- Aktivnost pod nazivom „ oživljavanje Županije sa studentima Akademije 
primijenjenih umjetnosti“ za koju su zaduženi Marijana Vargić i Robert 
Matić. Marijana Vargić je izvijestila Savjet da je stupljeno u kontakt sa 
predstavnicima Akademije te da se uskoro očekuje njihov odgovor.  

- Aktivnost usmjerena na problematiku zapošljavanja učenika/studenata – 
Predsjednik je predložio da se regionalnom uredu Zavoda za zapošljavanje 
pošalje službeni upit za dostavom statističkih podataka koji se odnose na 
nezaposlenost mladih i aktivne mjere zapošljavanja usmjerene na mlade. 
Kontakt sa Zavodom uspostaviti će Daniel Trošić i Robert Matić. U 
dogovoru sa Zavodom postoji mogućnost da tražene podatke članovima 
Savjet prezentira predstavnik Zavoda koji će se kao gost pozvati na jednu 
od sjednica Savjeta.  

- Aktivnost „Razmjena udžbenika“ za koju su zadužene Doris Puž i Antonia 
Džido planira se realizirati u dogovoru sa Upravnim odjelom za školstvo 
PGŽ. Predloženo je da se kontaktira pročelnica Upravnog odjela za 
školstvo kako bi se istražila mogućnost da se razmjena udžbenika osim na 
jednom mjestu, što je bio slučaj prijašnjih godina, organizira i u prostoru 
svake pojedine škole. Inicijalni kontakt prema Pročelnici uspostaviti će 
Robert Matić i Daniel Trošić, a Doris Puž i Antonia Džido realizirati će 
aktivnost ovisno o dogovorenom modelu organizacije razmjene udžbenika. 
 

Predsjednik je predložio dodatnu aktivnosti koja se odnosi na organizaciju 
edukacije za mlade s područja Gorskog kotara. Edukacija bi se realizirala u 
partnerstvu sa Udrugom Smart, a bila bi usmjerena na pisanje EU projekata. 
Edukaciju je moguće realizirati u prostoru Društvenog doma za djecu i mlade u  
Fužinama.  
 
Nakon rasprave, Predsjednik je zaključke stavio na glasanje. 
Članovi Savjeta su sa 10 glasova za i jednim suzdržanim prihvatili zaključke.     

 
  
Ad 7. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Zaključci kao u tekstu 
 

članovi Savjeta 
zaduženi za 
realizaciju 
pojedinih 
aktivnosti i Daniel 
Trošić 
 
 
 

do sljedeće 
sjednice 
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Ad 8. Izvještaj o radu Savjeta mladih u 2018. godini  
Predsjednik je istaknuo da članovi Savjeta imaju zakonsku obvezu izvijestiti 
Županijsku skupštinu o realiziranim aktivnostima tijekom 2018. godine. S obzirom 
da je prethodni Saziv realizirao aktivnosti, a niti jedan član trenutnog saziva nije 
sudjelovao u radu prethodnog, Predsjednik je zamolio Daniela Trošića da izvijesti 
članove Savjeta o ovoj točki dnevnog reda. 
Daniel Trošić je istaknuo da su tijekom 2018. godine održane dvije sjednice 
Savjeta te da su provedene aktivnosti vezane za organizaciju manifestacije 
„Gremo na Učku“, oslikavanje prostora logopedskog punkta u Općini Jelenje, 
prigodnog darivanja djece smještene u Dječjem domu Ivana Brlić Mažuranić i 
djece smještene u udomiteljske obitelji. Osim navedenog, predstavnik Savjeta 
mladih sudjelovao je na Nacionalnoj konferenciji savjet mladih Republike Hrvatske 
koja je održana od 07. do 09. prosinca 2018. godine u Puli.   
 
Nakon izlaganja, Predsjednik je stavio na glasanje Izvještaj o radu Savjeta mladih 
u 2018. godini. Članovi su jednoglasno prihvatili Izvještaj 
 
 
Ad 8. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Izvještaj o radu Savjeta za 2018. godinu  
jednoglasno je prihvaćen  

  

 

 
 
Ad 9. Razno 
Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik je sa članovima podijelio sljedeće 
informacije: 

- s obzirom da od prethodnog saziva nije moguće dobiti podatke potrebne za 
administriranje Facebook stranica (stranica za Savjet mladih i za razmjenu 
udžbenika) predloženo je da se do sljedeće sjednice kontaktira Služba za 
protokol u Uredu Župana kako bi se problem u što kraćem roku mogao 
riješiti.  

- Predsjednik je obavio razgovor sa predstavnicima udruge CTK te je na e-
mail adrese članova poslao materijal vezan za jedan zanimljiv projekt koji 
provodi Udruga pod nazivom „Laboratorij znanja“, a u koji se Savjet i 
njegovi članovi mogu uključiti.   

- Predsjednik će održati sastanak sa ravnateljem Doma mladih Rijeka kako bi 
se utvrdile mogućnosti zajedničke suradnje.  

- Predsjednik je predložio da se izvidi mogućnost pozivanja predstavnika 
Županijske skupštine na sjednicu Savjeta kako bi se definirala mogućnost 
zajedničke suradnje.  

 
Sjednica je zaključena u 19:00 sati. 
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Ad 9. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Kontaktirati Službu za protokol pri Uredu 
Župana kako bi se riješio problem vezan za 
Facebook stranice 
 
Istražiti mogućnost suradnje sa Domom 
mladih Rijeka 
 
Istražiti mogućnost da se na sjednicu Savjeta 
pozove predstavnik Županijske skupštine 

Daniel Trošić i 
Robert Matić 
 
 
Robert Matić 
 
 
Robert Matić i 
Daniel Trošić 

do sljedeće 
sjednice 
 
 
do sljedeće 
sjednice 
 
do sljedeće 
sjednice 

 

 
 
 Bilješke 

--- 
 
 

Privitak 

- Prisustvo na sjednici (potpisna lista) 
 

 

Zapisnik 
sastavio : 

 

Ime i prezime Potpis 

Daniel Trošić  

Datum  
Zapisnika 

08.03.2019.  

KLASA: 021-04/19-10/1 

URBROJ: 2170/1-10/4-19-6 

 


