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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Robert Matić  

 
Naziv sastanka: 6. sjednica Savjeta mladih PGŽ 
 
1. 

Mjesto: Slogin kula 2, VI.kat Početak: 16:00 

Dan i datum 
održavanja: 

Četvrtak, 29.08.2019. Završetak: 18:00 

 
2. Prisutni:  

1. Robert Matić, predsjednik 
2. Valentino Rački, član 
3. Ivo Pekić, član 
4. Korina Zoretić, zamjenica članice 
5. Tesa Soldičić, članica 
6. Kristian Tončić, član 
7. Daniel Trošić, viši stručni suradnik-koordinator za 

društveno poduzetništvo i mlade, UO za socijalnu politiku 
i mlade 
 

 
3. Odsutni:  

1. Marijana Vargić, članica – opravdano  
2. Marina Banković, članica – opravdano 
3. Riccardo Sgardelli, član - opravdano 
4. Mauro Rubeša, član – opravdano 
5. Doris Puž, članica – opravdano 
6. Adelina Kunst, članica - opravdano 

 
 

4. Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice  

2. Osvrt na održan sastanak s predstavnicima jedinica 
lokalne samouprave koje nemaju osnovan savjet mladih 
 

3. Suradnja s udrugama koje su programski usmjerene na 
rad s mladima 
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4. Prijedlog suradnje s Međunarodnom udrugom studenata 
medicine (CroMSIC) 

 
5. Organizacija predavanja na temu financijskog 

opismenjavanja mladih  
 

6. Organizacija edukacije iz radnog prava usmjerene 
prema mladima 

 
7. Program rada za 2020. godinu 

 
8. Razno 
 

 
Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice 

Predsjednik Savjeta je otvorio sjednicu u 16:00 sati.  
Na početku sjednice predsjednik je pozdravio prisutne članove i članice Savjeta. 
Predsjednik je zatim pročitao dnevni red 5. sjednice te je predložio njegovu 
izmjenu na način da točke 4. i 2. zamjene redoslijed. Osim navedenog, predloženo 
je da se dnevni red nadopuni sa točkama vezanim za prigodno darivanje za 
vrijeme blagdana i nedolaske članova. Članovi su jednoglasno usvojili dnevni red. 
Nakon usvajanja dnevnog reda, Predsjednik je na glasanje stavio zapisnik sa pete 
sjednice Savjeta. Članovi su jednoglasno usvojili zapisnik sa pete sjednice.  
 
Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
Dnevni red 6. sjednice Savjeta jednoglasno 
je usvojen 
 
Zapisnik sa 5. sjednice Savjeta jednoglasno 
je usvojen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 2. Prijedlog suradnje s Međunarodnom udrugom studenata medicine 
(CroMSIC) 
Predsjednik je dao uvodno izlaganje vezano za suradnju Savjeta mladih i 
međunarodne udruge studenata medicine (CroMSIC). Nakon izlaganja 
Predsjednik je zamolio predstavnicu Udruge da se obrati članovima Savjeta. 
Predstavnica Udruge ukratko je upoznala članove Savjeta sa osnovnim 
informacijama vezanim za rad Udruge. Predstavnica je informirala članove o 
najvažnijim programima Udruge poput programa „Mentalno zdravlje“, „Mrak 
kampanja“ i „Ruralno zdravlje“ te je predložila suradnju kako bi se obuhvat 
navedenih programa proširio na ruralno područje (Kvarnerski otoci i Gorski kotar).  
Nakon izlaganja predstavnice Udruge, Predsjednik Savjeta je prijedlog suradnje sa 
udrugom CroMSIC stavio na glasanje. Članovi Savjeta su jednoglasno usvojili 
prijedlog suradnje. 



 3

  
Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Prijedlog suradnje sa udrugom CroMSIC 
jednoglasno je usvojen.  

  

 

 
 
Ad 3. Suradnja s udrugama koje su programski usmjerene na rad s mladima 
Predsjednik Savjeta je ukratko obrazložio ideju da se uspostavi kvalitetan odnos 
između Savjeta mladih i udruga koje se svojim projektima i programima 
usmjeravaju na poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici. Bitno je stvoriti 
sinergijski učinak kako bi se povećala dostupnost kvalitetnih projekata i programa. 
Kako bi se započelo sa suradnjom, Predsjednik je predložio da se izradi mailing 
lista udruga koje su programski usmjerene na mlade te da se pripremi dopis 
putem kojeg će ih se pozvati na sastanak. Udruge će imati priliku prezentirati svoje 
projekte i programe članovima Savjeta mladih te će se raspraviti o mogućnosti 
realizacije zajedničkih projekata s naglaskom na ruralno područje. Sastanak se 
planira održati 17.09.2019. godine u prostoru Primorsko-goranske županije.   
    
 
Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Izraditi mailing listu udruga koje su 
programski usmjerene na mlade 
 
Pripremiti i poslati Dopis kojim se 
predstavnike udruga poziva na sastanak 

Robert Matić i 
Kristian Tončić 
 
Robert Matić i 
Kristian Tončić 
 
 

Do 10.09. 
 
 
Do 10.09. 
 
 

 

 
 
 
Ad 4. Osvrt na održan sastanak s predstavnicima jedinica lokalne 
samouprave koje nemaju osnovan savjet mladih 
Predsjednik Savjeta je dao sažeti osvrt na održan sastanak s predstavnicima 
lokalne samouprave koje nemaju osnovan savjet mladih. Sastanak je bio održan 
17.07.2019. godine u prostoru Primorsko-goranske županije. Na sastanku je 
prisustvovalo 11 predstavnika jedinica lokalne samouprave. Savjet mladih 
Primorsko-goranske županije dao je konkretne prijedloge za formiranje i aktivaciju 
lokalnih savjeta mladih (npr. osnivanje zajedničkog savjeta mladih na razini 
nekoliko susjednih jedinica lokalne samouprave). Osim navedenog, članovi 
Savjeta mladih Primorsko-goranske županije imali su se priliku upoznati sa 
problemima na lokalnoj razini, a koji su odgovorni za neosnivanje savjeta mladih. 
Predsjednik Savjeta mladih predstavnicima jedinica lokalne samouprave podijelio 
je brošuru u kojoj su navedeni konkretni prijedlozi za aktivaciju lokalnih savjeta 
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mladih.  
Predsjednik je istaknuo da se jedinice lokalne samouprave mogu slobodno obratiti 
županijskom savjetu mladih za podršku u procesu formiranja lokalnih savjeta 
mladih.  
 
Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ad 5. Organizacija predavanja na temu financijskog opismenjavanja mladih 
Predsjednik je uvodno članove upoznao sa prijedlogom organizacije predavanja 
na temu financijskog opismenjavanja mladih. U svom izlaganju istaknuo je da je 
financijsko opismenjavanje izuzetno bitna tema koja direktno utječe na živote 
mladih stvarajući dugoročne financijske posljedice. Predsjednik je istaknuo da je 
rezervirao predavača iz HANFE koji će održati predavanje 12.9. u prostoru 
informativno-edukativnog punkta Ureda za mlade PGŽ, a koji se nalazi u prostoru 
Udruge SUMA. Poziv na edukaciju će se u dogovoru sa Upravnim odjelom za 
odgoj i obrazovanje poslati srednjim školama čiji je osnivač Županija. Predavanje 
se organizira u partnerstvu sa Savjetom mladih Grada Opatije. 
 
Predsjednik je istaknuo da će Savjet tijekom 11. Mjeseca organizirati još jednu 
edukaciju vezanu za financijsko opismenjavanje mladih na kojoj će predavač biti 
gospodin Toni Milun. Edukacija bi se održala u vijećnici Grada Rijeke.  
 
 
  
Ad 5. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Organizirati predavanje na temu financijskog 
opismenjavanja mladih (HANFA) 
 
Organizirati predavanje na temu financijskog 
opismenjavanja mladih (Toni Milun) 
 
 

Robert Matić i 
Kristian Tončić 
 
Robert Matić i 
Kristian Tončić 
 
 
 
 
 
 
 

Do 12.09. 
 
 
Do 30.11. 
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Ad 6. Organizacija edukacije iz radnog prava usmjerene prema mladima 
Predsjednik je istaknuo da se uskoro planira održati edukacija za mlade, a vezana 
za radno pravo. 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 6. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Organizirati edukaciju iz radnog prava koja je 
usmjerena na mlade 
 

Robert Matić i Ivo 
Pekić 
 
 

Do 31.10. 
 
 
 

 

 
 
Ad 7. Program rada za 2020. godinu 
Predsjednik je uvodno informirao članove Savjeta mladih o zakonskoj obvezi da se 
do kraja mjeseca rujna izradi Program rada za narednu godinu te da se pošalje na 
usvajanje Županijskoj skupštini. Nakon uvodnog izlaganja Predsjednik je otvorio 
raspravu. Tijekom rasprave članovi Savjeta mladih da li su osvrt na predložene 
aktivnosti za 2020. godinu koje su svim članovima dostavljene na e-mail prije 
Sjednice te su definirali konačan nacrt programa rada. U Programu rada za 2020. 
godinu definirane su sljedeće aktivnosti: 
1. suradnja 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, 
2. aktiviranje lokalnih savjeta mladih (općinskih i gradskih) na području Županije, 
3. suradnja sa udrugama mladih i udrugama za mlade koje djeluju na području 
Primorsko-goranske županije o temama bitnim za mlade,  
4. suradnja sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,  
5. upoznavanje učenika srednjih škola i studenata sastavnica Sveučilišta u Rijeci 
sa radom Savjeta, 
6. zdravstvo i socijalna politika mladih,  
7. obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu 
cjeloživotnog učenja,  
8. suradnja savjeta mladih s ključnim dionicima u području kulture,  
9. ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih u Županiji. 
 
Predsjednik je Program rada za 2020. godinu stavio na glasanje. Članovi su 
jednoglasno usvojili Program rada za 2020. godinu.   
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Ad 7. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Program rada za 2020. godinu jednoglasno 
je usvojen.  
 
 
 

   

 

 
 
Ad 8. Prigodno darivanje za vrijeme blagdana 
Predsjednik je predložio članovima da se prigodno darivanje potrebitih za vrijeme 
blagdana nastavi i ove godine. Osim navedenog, Predsjednik je predložio da 
članovi organiziraju i prigodno druženje s djecom smještenom u Dječjem domu 
Ivana Brlić Mažuranić (dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi).  
Članovi su jednoglasno usvojili prijedlog.   
 
 
Ad 8. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Jednoglasno je usvojen prijedlog vezan za 
prigodno darivanje potrebitih za vrijeme 
blagdana 
 
 
 

   

 

 
 
Ad 9. Nedolasci članova 
Raspravljen je problem nedolaska članova na sjednice. Predloženo je da se u 
godišnje izvješće o radu Savjeta mladih koje usvaja Županijska skupština doda 
prikaz dolazaka na sjednice. 
Članovi su jednoglasno usvojili navedeni prijedlog. 
 
 
Ad 9. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Jednoglasno je usvojen prijedlog vezan za 
nedolaske članova Savjeta mladih 
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Ad 10. Razno 
Predsjednik je sa članovima podijelio informaciju vezanu za otvorena vrata „Kuće 
utočišta“. Manifestacija će se održati 26.9., a članovi Savjeta su pozvani na 
aktivno sudjelovanje u cjelodnevnom programu.  
 
Predsjednik je dao kratak osvrt na „Design Thinking“ radionicu koju je za članove 
Savjeta mladih održao Daniel Trošić. 
 
Predsjednik je istaknuo da će se uskoro započeti sa aktivnostima vezanim za 
izradu novog loga i vizualnih materijala Savjeta mladih. Predložio je da se 
kontaktira Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka jer bi njihovi učenici bili direktno 
uključeni u natječaj izrade vizualnih materijala za Savjet mladih. Bitno je istaknuti 
da će se za pobjednike natječaja osigurati prigodna nagrada. Članovi Savjeta su 
jednoglasno usvojili prijedlog. 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda raspravljena je i mogućnost organiziranja 
sastanka predstavnika Savjeta mladih Primorsko-goranske i Međimurske županije. 
S obzirom da će domaćin biti Savjet mladih Primorsko-goranske županije potrebno 
je dogovoriti sve potrebne detalje vezane za logistiku.  
 
S obzirom da Savjet mladih u narednom periodu planira organizirati nekoliko 
jednodnevnih edukacija za mlade, Predsjednik je predložio da se istraži 
mogućnost tiskanja 200 blokova za pisanje sa logom Savjeta mladih.  
 
Ad 10. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Kontaktirati Prirodoslovnu i grafičku školu te 
Upravni odjel za proračun, financije i nabavu 
kako bi se dogovorilo pokretanje nagradnog 
fonda za izradu vizualnih materijala Savjeta 
mladih 
 
Organizirati sastanak predstavnika Savjeta 
mladih Primorsko-goranske i Međimurske 
županije 
 
Istražiti mogućnost tiskanja 200 blokova sa 
logom Savjeta mladih 
 
 
 
 
 
 

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

Do 31.10. 
 
 
 
 
 
Do 30.11. 
 
 
 
Do sjedeće 
sjednice 

 

 Bilješke 

--- 
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Privitak 

- Prisustvo na sjednici (potpisna lista) 
 

 

Zapisnik 
sastavio : 

 

Ime i prezime Potpis 

Daniel Trošić  

Datum  
Zapisnika 

16.09.2019. 

KLASA: 021-04/19-10/1  

URBROJ: 2170/1-10/4-19-16 

 


