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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Robert Matić  

 
Naziv sastanka: 4. sjednica Savjeta mladih PGŽ 
 
1. 

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

Dan i datum 
održavanja: 

Utorak, 12.04.2019. Završetak: 18:30 

 
2. Prisutni:  

1. Robert Matić, predsjednik 
2. Marijana Vargić, članica 
3. Ivo Pekić, član 
4. Doris Puž, članica 
5. Tesa Soldičić, članica 
6. Kristian Tončić, član 
7. Korina Zoretić, zamjenica članice 
8. Rea Škuflić, zamjenica članice 
9. Antonia Džido, zamjenica člana 
10. 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. Riccardo Sgardelli, član - opravdano 
3. Mauro Rubeša, član – opravdano 
4. Valentino Rački, član – opravdano  
 

4. Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s treće sjednice  

2. Izbor zamjenika predsjednika Županijskog savjeta 
mladih 

3. Studentska problematika i suradnja sa studentskim 
udrugama 

4. Suradnja sa Županijskom skupštinom 
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5. Obuka za članove savjeta mladih (Udruga gradova) 

6. Organizacije manifestacije „Gremo na Učku“ 

7. Organizacija manifestacije „Pokaži mi što znaš“ 

8. Izvještaj sa godišnje konferencije Savjeta mladih RH 

9. Razno 

 
Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika s treće 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 4. sjednice te je predložio sljedeće 
izmjene: 

- točka koja se odnosi na studentsku problematiku i suradnju sa studentskim 
udrugama sa trećeg mjesta dnevnog reda premješta se na drugo mjesto;  

- točka koja se odnosi na suradnju sa Županijskom skupštinom sa četvrtog 
mjesta dnevnog reda premješta se na treće mjesto; 

- točka koja se odnosi na izbor zamjenika predsjednika Županijskog savjeta 
mladih sa drugog se mjesta dnevnog reda premješta na četvrto mjesto i 

- iza točke pod rednim brojem 8 dodaje se točka pod nazivom „Izmjene i 
dopune financijskog plana za 2019. godinu“.   

 
Predsjednik je izmijenjeni dnevni red stavio na glasanje. Članovi su jednoglasno 
usvojili izmijenjeni dnevni red. Nakon usvajanja dnevnog reda, Predsjednik je na 
glasanje stavio zapisnik sa treće sjednice Savjeta. Članovi su jednoglasno usvojili 
zapisnik sa treće sjednice.  
 
Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Izmijenjeni dnevni red 4. sjednice Savjeta 
jednoglasno je usvojen 
 
Zapisnik sa 3. sjednice Savjeta jednoglasno 
je usvojen  
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Ad 2. Studentska problematika i suradnja sa studentskim udrugama 
 
Predsjednik se je u uvodnom obrazloženju zahvalio Pegi Pavletić, predsjednici 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, na prihvaćanju poziva za sudjelovanje na 
sjednici Savjeta mladih. Predsjednik je istaknuo da Savjet mladih ima namjeru 
surađivati sa Studentskim zborom, a s ciljem unapređivanja kvalitete života mladih 
s područja Primorsko-goranske županije. Kako bi Savjet mladih mogao efikasno 
provoditi aktivnosti navedene u Planu rada potrebno je uspostaviti kontakte sa 
partnerima koji su svojim djelokrugom rada usmjereni na razne skupine mladih.  
Predsjednik je istaknuo da Studentski zbor, zbog svojeg značaja u studentskoj 
zajednici, predstavlja idealnog partnera za buduću suradnju. U uvodnom izlaganju 
Predsjednik je spomenuo da je, osim međusobnog upoznavanja i identificiranja 
mogućnosti buduće suradnje, jedan od razloga pozivanja predstavnika 
Studentskog zbora na sjednicu Savjeta bio i dogovor oko realizacije konkretnih 
aktivnosti navedenih u Planu rada Savjeta mladih za 2019. godinu poput 
organizacije „Sajma pokaži mi što znaš“ i manifestacije „Gremo na Učku“.  
Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednik Savjeta mladih je zamolio Predsjednici 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci da članove Savjeta upozna sa radom 
Studentskog zbora. Predsjednica je konstatirala da je sa zadovoljstvom prihvatila 
poziv Savjeta mladih te da dijeli mišljenje Predsjednika Savjeta vezano za 
realizaciju zajedničke suradnje u budućnosti. Predsjednica je ukratko članovima 
predstavila rad Studentskog zbora te je prihvatila mogućnost da se sajam „Pokaži 
mi što znaš“ organizira u sklopu ovogodišnjeg Student Day festivala. Osim 
navedenog, dogovoreno je i predstavljanje Savjeta mladih na Student Day 
festivalu. Predsjednik Savjeta mladih zamolio je predsjednicu Studentskog zbora 
da kroz svoje društvene mreže podijeli informaciju o manifestaciji „Gremo na 
Učku“ koja se planira održati 04.05., a s ciljem da se odazove što veći broj 
studenata. Predsjednica je pristala podijeliti informaciju sa članovima studentskog 
zbora, studentskim udruga i ostalim neformalnim studentskim skupinama na 
Sveučilištu u Rijeci.     
 
Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Sajam „Pokaži mi što znaš“ organizirati će se 
u sklopu Student Day festivala 
 
  

 
Tesa Soldičić i  
Marijana Vargić  
 

 
 

 
Do početka 
Festivala 
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Ad 3. Suradnja sa Županijskom skupštinom 
Na poziv predsjednika Savjet mladih sjednici se odazvao Marko Mataja Mafrići, 
vijećnik Županijske skupštine. Predsjednik se je u uvodnom izlaganju zahvalio 
županijskom vijećniku na prihvaćanju poziva te je istaknuo da je Savjet mladih 
savjetodavno tijelo Županije koje u svojem radu mora surađivati sa Županijskom 
skupštinom. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik je zamolio županijskog 
vijećnika da članove upozna sa radom Skupštine te sa mogućnostima buduće 
suradnje sa Savjetom mladih. Županijski vijećnik se je zahvalio na pozivu te je 
pozdravio prisutne članove. U svojem izlaganju vijećnik je istaknuo da ima 
iskustvo sudjelovanja u radu Savjeta mladih Grada Rijeke, te je članovima 
predstavio neke od projekata koje je gradski Savjet u njegovom mandatu 
realizirao. Na taj način ukazao je na velike mogućnosti koje Savjet mladih ima na 
raspolaganju kako bi efikasno odgovorio na društvene izazove sa kojima se 
susreću razne skupine mladih.  
Između ostalog istaknuo je da osim savjetničke uloge, Savjet mladih mora 
kontinuirano provoditi snimku stanja na županijskoj razini kako bi identificirao 
probleme sa kojima se susreću mladi te ih pokušao riješiti sa nadležnim tijelima i 
institucijama.  
Takva proaktivna uloga Savjeta od ključnog je značaja kako bi se realizirali projekti 
koji će imati značajan društveni učinak, te kako bi se povezali ključni dionici koji 
zajedničkim radom mogu stvoriti dodatnu vrijednost u lokalnoj zajednici.      
 
Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 4. Izbor zamjenika predsjednika Županijskog savjeta mladih 
 
Predsjednik Savjeta je uvodno istaknuo da s obzirom da na trećoj sjednici nije 
odabran zamjenik, točka vezana za njegov izbor se nalazi i na dnevnom redu ove 
sjednice. Konstatirano je da je zaprimljen jedan pravovaljani prijedlog za izbor 
zamjenika predsjednika. Za zamjenika predsjednika predložen je Kristian Tončić. 
Predsjednik je zamolio kandidata da se predstavi što je on i učinio.  
Na sjednici je prisutno 9 članova od kojih 8 ima pravo glasa, a jedino ga nema 
Antonia Džido jer je zamjenica člana koji je prisutan na sjednici.   
Članovi su zamoljeni da pristupe glasanju za prijedlog da se za zamjenika 
predsjednika Savjeta izabere Kristian Tončić.  
Za Kristiana Tončića glasovalo je ukupno 6 članova, jedna članica je suzdržana, 
a jedna je glasala protiv.   
S obzirom da je Kristian Tončić dobio 6 glasova, konstatirano je da je 
pravovaljano odabran za zamjenika predsjednika Savjeta mladih.  
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Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Kristian Tončić je odabran za zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
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 i 
dogovorio da se obuka održi u petak, 19.04., na adresi Slogin kula 2. Osim 
navedenog, putem maila su proslijeđeni pozivi na sve jedinice lokalne samouprave 
sa zamolbom da se obuci odazovu predstavnici lokalnih savjeta mladih te 
službenici koji su zaduženi za rad savjeta mladih.  
Predsjednik je istaknu da je dogovorena finalna verzija hodograma na način da se 
u terminu od 09:00 do 10:00 sati održi radni sastanak predstavnika županijskog 
savjeta mladih sa predstavnicima lokalnih savjeta, a u terminu od 10:00 do 14:00 
sati planirana je obuka koju će održati predavači iz Udruge gradova.     
  
Ad 5. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Organizirati obuku članova savjeta mladih te 
službenika koji su zaduženi za njihov rad 

 
Robert Matić i 
Daniel Trošić 
 
 
 
 

 
19.04. 
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Ad 6. Organizacija manifestacije „Gremo na Učku“ 
Predsjednik je istaknuo da je zajedno sa Savjetom mladih Istarske županije 
dogovoreno da se u subotu, 04.05., organizira manifestacija „Gremo na Učku“. 
Kako bi se omogućila što kvalitetnija organizacija manifestacije te uklonili problemi 
koji su se pojavili prethodne godine (visoka trava koja nije porezana, odlaganje 
otpada te nedovoljan intenzitet promocije manifestacije), Predsjednik je predložio 
da se formira projektni tim koji će biti zadužen za sve aktivnosti vezane za 
realizaciju manifestacije. Nakon kratke rasprave, predloženi su sljedeći članovi 
projektnog tima: Doris Puž, Kristian Tončić, Robert Matić i Antonia Džido.  
Članovi su usvojili takav prijedlog.  
 
Ad 6. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Formiran je projektni tim koji će biti zadužen 
za realizaciju manifestacije „Gremo na Učku“ 
 

Članovi tima 
navedeni su u 
tekstu 
 
 
 
 

do 04.05. 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 7. Organizacija manifestacije „Pokaži mi što znaš“ 
Predsjednik je u uvodnom izlaganju istaknuo da su za organizaciju manifestacije 
„Pokaži mi što znaš“ zadužene Marijana Vargić i Tesa Soldičić. S obzirom da su 
na ovoj sjednici bili prisutni predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci te 
da je dogovoreno da se manifestacija organizira u sklopu Student Day festivala, 
Predsjednik je zamolio članice zadužene za organizaciju da kontaktiraju udruge 
koje bi svoje rukotvorine predstavile na manifestaciji. Osim navedenog, zaključeno 
je da je potrebno poslati službeni mail Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci kako 
bi se dogovorili svi detalji vezani za manifestaciju „Pokaži mi što znaš“ (broj 
sudionika, točna lokacija, štandovi, program manifestacije). 
   
Ad 7. Zaključak Zadužena osoba Rok 
U dogovoru sa Studentskim zborom 
Sveučilišta u Rijeci dogovoriti detalje vezane 
za organizaciju manifestacije u sklopu 
Student Day festivala 

Marijana Vargić i 
Tesa Soldičić 
 

do sljedeće 
sjednice 
Savjeta 
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Ad 8. Izvještaj sa godišnje konferencije Savjeta mladih RH 
Robert Matić, Predsjednik Savjeta i Ivo Pekić, član Savjeta, prisustvovali su 
godišnjoj konferenciji savjeta mladih u RH u Hrvatskom saboru. Predsjednik je 
sudjelovao u panel raspravi „Mladi kao prioritet“. Nakon konferencije volonteri 
facilitatori iz Udruge Zamisli, Udruge „Impress“, Udruge „Hermes“ i Udruge „Mreža 
mladih Hrvatske“ izradit će prijedlog konačnih zaključaka konferencije koji će se 
dati na usuglašavanje svim prisutnim savjetima mladih na konferenciji. 
Usuglašene zaključke Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske predstavit će na 
sjednici Savjeta u kojem se nalaze predstavnici ministarstava, obrazovnih i 
znanstvenih institucija, udruga mladih i za mlade te dati na temelju istih prijedloge 
Vladi Republike Hrvatske.  
   
Ad 8. Zaključak Zadužena osoba Rok 
   

 

 
 
Ad 9. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu  
Daniel Trošić, predstavnik Županije, članove Savjeta je upoznao sa detaljima 
vezanim za I. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije.  
S obzirom da je Savjet mladih zadužen za organizaciju manifestacije „Gremo na 
Učku“, te do kraja godine planira još nekoliko organizacijski zahtjevnih projekata, 
predloženo je povećanje proračuna Savjeta mladih za dodatnih 50.000,00 kn. 
Nakon uvodnog izlaganja otvorena je rasprava vezana za raspored dodatnih 
sredstava po kontima, a s ciljem što efikasnije realizacije planiranih aktivnosti. 
Predsjednik Savjeta je predloženi prijedlog izmjene i dopune financijskog plana 
Savjeta mladih stavio na glasanje. Članovi su jednoglasno usvojili prijedlog. 
 
Ad 9. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Članovi Savjeta su jednoglasno usvojili I. 
izmjenu i dopunu financijskog plana Savjeta 
mladih za 2019. godinu 
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Ad 10. Razno  
Predsjednik je istaknuo da je dogovoren sastanak predstavnika Savjeta mladih i 
Župana. Savjet mladih dužan je na godišnjoj razini održavati sastanke sa 
predstavnicima izvršne vlasti kako bi ih informirao o svojem radu. Predsjednik je 
sa članovima podijelio informaciju vezanu za sastanak koji je održao sa 
ravnateljem Doma mladih. Na sastanku su identificirana potencijalna područja 
suradnje te je predložena ideja održavanja predavanja za STEM područje. 
Predsjednik je još jednom istaknuo problematiku vezanu za Facebook stranicu 
Savjeta mladih te je zamolio predstavnika Županije ako se u što kraćem roku 
može otvoriti nova stranica Savjeta mladih. Vezano za projekt „Razmjena 
udžbenika“ Predsjednik je predložio da predstavnici Savjeta mladih održe 
sastanak sa Editom Stilin, pročelnicom Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje 
Primorsko-goranske županije. 
Kristian Tončić, član Savjeta, ukratko je izvijestio Savjet o detaljima vezanim za 
organizaciju manifestacije usmjerene na tečaj samoobrane.  
 
 
Ad 10. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Izraditi Facebook stranicu Savjeta mladih 
 
 
Održati sastanak sa pročelnicom Editom 
Stilin kako bi se dogovorili detalji vezani za 
organizaciju manifestacije „Razmjena 
udžbenika“ 

Daniel Trošić 
 
 
Robert Matić 

do sljedeće 
sjednice  
 
do sljedeće 
sjednice 

 

 
 
 Bilješke 

--- 
 
 

Privitak 

- Prisustvo na sjednici (potpisna lista) 
 

 

Zapisnik 
sastavio : 

 

Ime i prezime Potpis 

Daniel Trošić  

Datum  
Zapisnika 

29.04.2019. 

KLASA: 021-04/19-10/1  

URBROJ: 2170/1-10/4-19-9 

 


