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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Robert Matić  

 
Naziv sastanka: 5. sjednica Savjeta mladih PGŽ 
 
1. 

Mjesto: Slogin kula 2, VI.kat Početak: 17:00 

Dan i datum 
održavanja: 

Utorak, 06.06.2019. Završetak: 18:30 

 
2. Prisutni:  

1. Robert Matić, predsjednik 
2. Marijana Vargić, članica 
3. Ivo Pekić, član 
4. Tesa Soldičić, članica 
5. Kristian Tončić, član 
6. Rea Škuflić, zamjenica članice 
7. 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  
5. Doris Puž, članica – opravdano 
6. Adelina Kunst, članica - opravdano 

 
 

4. Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice  

2. Osvrt na održanu obuku za članove savjeta mladih 
(Udruga gradova) 

3. Osvrt na manifestaciju „Gremo na Učku“ 

4. Osvrt na manifestaciju „Pokaži mi što znaš“ 
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5. Prijedlog aktivnosti za 2019. godinu  

6. Suradnja s drugim savjetima mladih  

7. Razno 

 
Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice 

 
Predsjednik Savjeta je otvorio sjednicu u 17:00 sati.  
Na početku sjednice predsjednik je pozdravio prisutne članove i članice Savjeta. 
Predsjednik je zatim pročitao dnevni red 5. sjednice te je predložio njegovo 
usvajanje. Članovi su jednoglasno usvojili dnevni red. Nakon usvajanja dnevnog 
reda, Predsjednik je na glasanje stavio zapisnik sa četvrte sjednice Savjeta. 
Članovi su jednoglasno usvojili zapisnik sa četvrte sjednice.  
 
Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Dnevni red 5. sjednice Savjeta jednoglasno 
je usvojen 
 
Zapisnik sa 4. sjednice Savjeta jednoglasno 
je usvojen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ad 2. Osvrt na održanu obuku za članove savjeta mladih (Udruga gradova) 
Predsjednik je dao sažet osvrt na održanu obuku za članove savjeta mladih. 
Istaknuo je da je obuka održana 19.04., u prostoru Primorsko-goranske županije. 
Osim članova županijskog savjeta mladih na obuci su sudjelovali  i predstavnici 
savjeta mladih koji djeluju na području gradova Crikvenica i Opatija te Općine 
Kostrena. Uz članove savjeta mladih pozivu za sudjelovanje na obuci odazvali su 
se i pojedini službenici koji su u svojem djelokrugu rada zaduženi za pružanje 
tehničke i administrativne pomoći savjetu mladih. Predsjednik Savjeta istaknuo je 
da je vrlo zadovoljan kvalitetom obuke koja je kroz kombinaciju teoretskog prikaza 
zakonodavnog okvira i upoznavanjem sa mnoštvom praktičnih primjera, ponudila 
kvalitetan predložak za budući rad savjeta mladih. Predsjednik je iskazao 
zadovoljstvo i činjenicom da su predavači pohvalili sudionike radionice jasno 
ukazujući na njihovu proaktivnost te kritično razmišljanje. Osim usvajanja korisnog 
znanja, sudionici obuke imali su prilike dogovoriti suradnju na budućim projektima i 
programima. Racionalno upravljanje proračunskim sredstvima rezerviranim za rad 
savjeta mladih, minimiziranje rizika povezanih sa realizacijom kompleksnih 
projekata i programa te povećanje obuhvata aktivnosti navedenih u programima 
rada županijskog i lokalnih savjeta mladih najlakše je osigurati stvaranjem snažnih 
partnerstava. Kako bi potaknuo stvaranje održivih partnerstava sa lokalnim 
savjetima mladih, županijski savjet planira u budućnosti organizirati dodatne obuke 
i radne sastanke na kojima će se dogovarati efikasni modeli suradnje.  
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Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Istražiti mogućnost organiziranja sličnih 
programa obuke za članove županijskog i 
lokalnih savjeta mladih 

Robert Matić i 
Daniel Trošić 

do sljedeće 
sjednice 

 

 
 
Ad 3. Osvrt na manifestaciju „Gremo na Učku“ 
Predsjednik je istaknuo da je manifestacija, u dogovoru sa predstavnicima savjeta 
mladih Istarske županije, odgođena do daljnjeg zbog nepovoljnih vremenskih 
uvjeta. Zaprimljeno je ukupno 100 prijava sa područja Primorsko-goranske 
županije pa je razvidno da postoji zainteresiranost za manifestaciju. Predsjednik i 
članovi Savjeta složili su se da bi se do kraja godine trebala organizirati slična 
manifestacija koja će biti usmjerena na mlade ukoliko se manifestacija „Gremo na 
Učku“ u potpunosti otkaže za ovu godinu. Na manifestaciju bi se pozvali i 
predstavnici savjeta mladih s područja drugih županija.   
    
 
Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Istražiti mogućnost organiziranja 
manifestacije usmjerene na mlade, a na koju 
bi se pozvali i predstavnici savjeta mladih s 
područja drugih županija  
 

Robert Matić 
 
 
 
 
 

do sljedeće 
sjednice 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 4. Osvrt na manifestaciju „Pokaži mi što znaš“ 
 
Predsjednik Savjeta je predložio da sažeto izlaganje održe članice Savjeta koje 
su bile zadužene za provedbu ove aktivnosti, Marijana Vargić i Tesa Soldičić. 
Članice su istaknule da je organizacija održana u sklopu Student Day festivala. U 
izlaganju su istaknule logističke probleme vezane za kašnjenje štandova te slabiji 
odaziv sudionika. Može se zaključiti da je manifestacija uspješno održana ali u 
budućnosti, pod uvjetom da Savjet odluči manifestaciju organizirati i sljedećih 
godina, potrebno je raspraviti na koji način se mogu ukloniti pojedini rizici.  
 
Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 
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Ad 5. Prijedlog aktivnosti za 2019. godinu 
Predsjednik je uvodno članove upoznao sa dinamikom realizacije aktivnosti, a u 
skladu sa Planom rada za 2019. godinu. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik je 
otvorio raspravu. Kroz raspravu su definirani sljedeći zaključci: 
 
1.Razmjena udžbenika – članovi su zaključili da se ova aktivnost neće realizirati u 
2019. godini jer do sada nisu izvršene potrebne pripremne radnje kako bi se 
aktivnost uspješno provela te među članovima Savjeta nema zainteresiranih za 
provedbom istog. Dodatni problem predstavlja Facebook stranica koju je prethodni 
saziv otvorio s ciljem medijske promocije aktivnosti „Razmjene udžbenika“. S 
obzirom da trenutni saziv Savjeta nije u mogućnosti koristiti postojeću stranicu već 
bit trebao izraditi novu stranicu, medijska promocija postaje problematična jer se 
stvara nepotreban šum u komunikaciji sa zainteresiranom javnošću.  
 
2.oživljavanje Županije sa učenicima i studentima iz područja primijenjene 
umjetnosti – dogovoreno je da se zajedno sa učenicima srednje škole za 
primijenjenu umjetnost realizira projekt postavljanja drvenih kućica za ptice po 
odabranim lokacijama na području Grada Rijeke. Materijal za postavljanje kućica 
financirao bi Savjet mladih. Za realizaciju ove aktivnosti zadužena je Marijana 
Vargić. Predsjednik je istaknuo da bi bila dobra ideja razmisliti o projektu gdje bi 
učenici izrađivali kućice koje bi se poklonile azilu za zaštitu životinja. Takav projekt 
bi se mogao realizirati tijekom 2020. godine.   
 
3.predstavljanje rada savjeta mladih na razini srednjih škola i Sveučilišta u Rijeci – 
dogovoreno je da se informativni materijali o savjetu mladih dostave urednicima 
studentskog news  portala „Kišobran“ i studentske radio stanice „Radio Sova“. 
Zaključeno je da su takvi medijski kanali idealni za promociju Savjeta mladih. Pod 
ovom točkom je raspravljena i ideja da se na jesen osmisli natječaj sa simboličnim 
nagradnim fondom, a koji će za cilj imati uključivanje mladih u izradu novog loga 
Savjeta mladih.  
 
4.edukacija iz radnog prava koja je usmjerena na mlade – predloženo je da se 
sadržaj edukacija podijeli na dva dijela, radno pravo i studentski ugovori. Za 
realizaciju ove aktivnosti zaduženi su Robert Matić, Kristian Tončić i Ivo Pekić. 
Dogovoreno je da će se uskoro započeti sa pripremnim radnjama kako bi se do 
kraja godine ova aktivnost mogla uspješno realizirati. Pod ovom točkom 
raspravljena je i mogućnost organiziranja edukacije za mlade s ruralnog područja. 
Tema edukacije mogla bi biti „Projektni menadžment u pripremi i provedi EU 
projekata“. Edukacija bi se organizirala ili na području Gorskog kotara ili na otoku 
Krku. Osim navedenog raspravljena je i mogućnost organiziranja edukacije koja će 
se baviti temom financijske pismenosti. Članovi Savjeta složni su da je to tema 
koju bi se trebalo više popularizirati među mlađom populacijom.  
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Ad 5. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Aktivnost pod nazivom „Razmjena 
udžbenika“ neće se organizirati u 2019. 
godini 
 
Započeti pripremne radnje kako bi se projekt 
oživljavanja županije sa učenicima srednje 
škole za primijenjenu umjetnost mogao 
realizirati do kraja 2019. godine 
 
Dostaviti promidžbene materijale vezane za 
rad Savjeta mladih urednicima studentskog 
news portala „Kišobran“ i studentske radio 
postaje „Radio Sova“ 
 
 
Započeti pripremne radnje kako bi se na 
jesen mogla organizirati edukacija iz radnog 
prava  
 
 
Započeti pripremne radnje kako bi se do 
kraja godine mogla organizirati edukacija 
usmjerena na financijskog opismenjavanja 
mladih 
 
Istražiti mogućnost organiziranja edukacije 
na ruralnom području (Gorski kotar ili otok 
Krk) 
 
 

 
 
 
 
Marijana Vargić 
 
 
 
 
Robert Matić 
 
 
 
 
 
Robert Matić, 
Kristian Tončić i 
Ivo Pekić 
 
 
Robert Matić 
Kristian Tončić i 
Ivo Pekić 
 
 
 
Robert Matić 
 
 
 
 

 
 
 
 
do kraja 
rujna 2019. 
 
 
do kraja 
rujna 2019.
 
 
 
 
do kraja 
rujna 2019.
 
 
 
 
do kraja 
rujna 2019. 
 
 
 
do kraja 
rujna 2019.
 
 
 

 

 
 
Ad 6. Suradnja sa drugim savjetima mladih 
Predsjednik je istaknuo da je prethodni saziv potpisao sporazum o prijateljstvu i 
međusobnoj suradnji sa savjetom mladih Međimurske županije. Predloženo je da 
se intenzivira suradnja sa navedenim savjetom mladih te da se potpišu slični 
sporazumi sa još nekoliko županijskih savjeta mladih. Predsjednik je predložio da 
bi se na razini naše županije mogla organizirati manifestacija na koju bi se pozvali 
predstavnici županijskih savjeta mladih. Takva prigoda bi se iskoristila za 
potpisivanje sporazuma o suradnji.  
 
Pod ovom točkom raspravljana je i mogućnost da se kontaktira savjet mladih koji 
djeluje na razini mestne občine Ljubljana, a s ciljem dogovaranja zajedničke 
suradnje.  
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Ad 6. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Intenzivirati suradnju sa savjetom mladih 
Međimurske županije te potaknuti 
potpisivanje sporazuma o prijateljstvu i 
suradnji sa pojedinim županijskim savjetima 
mladih 
 
Kontaktirati Savjet mladih mestne občine 
Ljubljana s ciljem dogovaranja međusobne 
suradnje 
 

Robert Matić i Ivo 
Pekić 
 
 
 
 
Robert Matić i Ivo 
Pekić 
 
 
 

do kraja 
2019. 
 
 
 
 
do sljedeće 
sjednice 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 7. Razno 
Predsjednik je sa članovima podijelio informaciju da su pristigli odgovori na dopis 
koji je Savjet mladih uputio upravnim odjelima Županije. Na razini pojedinih 
upravnih odjela imenovani su službenici za suradnju sa Savjetom mladih. Na taj 
način povećati će se efikasnost Savjet mladih u obavljanju savjetodavnih poslova 
utvrđenim zakonskim i podzakonskim aktima. 
 
Raspravljena je mogućnost sazivanja sastanka na koji bi se pozvali predstavnici 
jedinica lokalne samouprave koje nemaju osnovan savjet mladih, a s ciljem 
predlaganja načina rješavanja problema sa kojim su se susretale jedinice lokalne 
samouprave, odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave prilikom 
formiranja savjeta mladih. Kao jedan od glavnih prijedloga je iskorištavanja 
mogućnosti osnivanja zajedničkog savjeta mladih što je definirano Zakonom o 
savjetima mladih.  
 
Predloženo je da se kontaktiraju udruge koje su programski usmjerene na mlade, 
a s ciljem utvrđivanja mogućnosti zajedničke suradnje udruga i Savjeta mladih 
Primorsko-goranske županije. Kristian Tončić sastaviti će dopis putem kojeg će se 
udruge pozvati na sastanak. Udruge će na sastanku imati priliku predstaviti svoje 
projekte i programe te predložiti model suradnje sa savjetom mladih Primorsko-
goranske županije.  
 
Sa Danielom Trošićem dogovorena je organizacija Design Thinking radionice u 
prostoru Županije. Na radionicu će se osim članova županijskog savjeta mladih 
pozvati i predstavnici lokalnih savjeta mladih. 
 
Analizom prisutnosti na sjednicama Savjeta mladih utvrđeno je da su pojedini 
članovi bili odsutni više od tri uzastopne sjednice. Iako su članovi putem maila 
opravdali svoj nedolazak zaključeno je da takvo stanje negativno utječe na rad 
Savjeta mladih. Na sljedećoj sjednici raspraviti će se mehanizmi koji stoje na 
raspolaganju Savjetu mladih kako bi se minimizirao rizik nedolaska na sjednicu te 
se osigurao kvorum na budućim sjednicama i sve članove aktivno uključilo u rad 
Savjet mladih.  
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Ad 7. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Započeti pripremne radnje vezane za 
sazivanje sastanka sa predstavnicima 
jedinica lokalne samouprave koje nemaju 
osnovan Savjet mladih 
 
Sastaviti Dopis kojim se udruge za mlade 
pozivaju na sastanak s ciljem utvrđivanja 
koncepta suradnje sa Savjetom mladih 
Primorsko-goranske županije  
 
Organizirati Design Thinking radionicu za 
predstavnike županijskog i lokalnih savjeta 
mladih 
 
Utvrditi mehanizme koji su usmjereni na 
prevenciju nedolazaka članova Savjeta 
mladih na sjednice 
 
 
 
 

Robert Matić 
 
 
 
 
Kristian Tončić 
 
 
 
 
Daniel Trošić 
 
 
 
svi članovi 
Savjeta 

do kraja 
rujna 2019.
 
 
 
do sljedeće 
sjednice  
 
 
 
do sljedeće 
sjednice  
 
 
do kraja 
rujna 2019. 

 

 
 
 Bilješke 

--- 
 
 

Privitak 

- Prisustvo na sjednici (potpisna lista) 
 

 

Zapisnik 
sastavio : 

 

Ime i prezime Potpis 

Daniel Trošić  

Datum  
Zapisnika 

02.07.2019. 

KLASA: 021-04/19-10/1  

URBROJ: 2170/1-10/4-19-13 

 


