IZVJEŠTAJ O RADU
GRADSKOG SAVJETA MLADIH
GRADA PAZINA
u 2012. godini

Na slici: Članovi Gradskog savjeta mladih (Stanislav Banko, Karlo Srdoč, Vedran Ivančić i Vlatka Juričić)
nakon Konstituirajuče sjednice Gradskog savjeta mladih s predsjednikom Vijeća Stjepanom Gabrićem, 22.
svibnja 2012. godine (snimio: Anton Finderle)

Uvodne napomene:
Gradski savjet mladih Grada Pazina osnovan je 24. prosinca 2007. godine temeljem
Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07).
Gradski savjet mladih Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je kao
savjetodavno tijelo Gradskog vijeća a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada
Pazina. Mladi su osobe s prebivalištem na području Grada Pazina, u dobi od petnaest (15) do
dvadeset devet (29) godina života.
Savjet mladih broji pet članova: Vedran Ivančić- predsjednik, Vlatka Juričićpotpredsjednica, i članovi: Karlo Srdoč, David Guštin i Stanislav Banko. Članovi imaju
mandat na dvije godine, a izabrani su .

Novi saziv Gradskog savjeta mladih (2012. – 2014.)
Gradsko vijeće Grada Pazina je Zaključkom KLASA: 013-01/12-01/01, URBROJ:
2163/01-03-02-12-4 od 07. veljače 2012. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za
podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina.
Javni poziv za predlaganje kandidata u Gradski savjet mladih je bio objavljen istog dana na
oglasnim pločama Grada Pazina, mjesnih odbora te na www.pazin.hr.
Gradsko vijeće je Rješenjem KLASA: 013-01/12-01/01, URBROJ: 2163/01-03-02-1215 od 24. travnja 2012. godine imenovalo je Komisiju za izbor članova Gradskog savjeta
mladih u sastavu: Renato Kalac (predsjednik), Viktor Lakoseljac i Mirjana Ćus. Komisija je
utvrdila da je za kandidata s Liste 1. „Učenička vijeća“ izabran Karlo Srdoč za kojeg je
glasovalo 9 vijećnika, s Liste 2. „Udruge mladih i udruge koje se bave mladima koje su
registrirane i koji djeluju na području Grada Pazina“ izabralo Vlatku Juričić (7 glasova) i
Stanislava Banka (6 glasova) te s Liste 3. „Drugi oblici organiziranja mladih koji su
registrirani i koji djeluju na području Grada Pazina“ Davida Guština (9 glasova) i vedrana
Ivančića (8 glasova).
Od mjeseca prosinca 2012. godine započeto je sa pripremom provođenja izbora
članova za novi saziv Savjeta mladih. Aktivnosti su uključivale:
- pripremu dokumentacije za provođenje izbora,
- pripremu Odluke o pokretanju postupka i upućivanje materijala na Gradsko vijeće,
- priprema Prijedloga javnog poziva i obrazloženja,
- priprema Obrazaca za kandidaturu,
- kontaktiranje škola i udruga – animiranje mladih za podnošenje kandidatura: uz
telefonske i e-mail obavijesti održan je posjet Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja
Dobrile i predstavljanje djelatnosti Savjeta mladih i uvjeta javnog poziva za učenike
od 1. do 4. razreda, te razgovor sa psihologinjom za daljnju animaciju učenika,
- prikupljanje kandidatura, priprema obrazloženja i liste kandidata – objava lista: liste su
objavljene na oglasnim pločama i web stranicama Grada Pazina,
- priprema materijala za sjednicu Komisije za izbor članova Savjeta mladih i
sudjelovanje na sjednicama Komisije,
- priprema materijala za provođenje izbora na sjednici Gradskog vijeća i sudjelovanje
na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina,
- objava rezultata izbora i popratnih materijala, priprema i slanje obavijesti izabranim
članovima.

U novi saziv Gradskog savjeta mladih Grada Pazina izabrani su: Vedran Ivančićpredsjednik, Vlatka Juričić – potpredsjednica, i članovi: Karlo Srdoč, David Guštin i Stanislav
Banko.

Aktivnosti Gradskog savjeta mladih u 2012. godini
Gradski savjet mladih održao je konstituirajuću sjednicu 22. svibnja 2012. godine.
Član Gradskog savjeta mladih sudjelovao je na sjednici Povjerenstva za poremećaje u
ponašanju djece i mladih Grada Pazina, održanoj 11. srpnja 2012. godine.
Druga sjednica Gradskog savjeta mladih je održana 13. srpnja 2012. godine na kojoj
je dana informacija o prijedlogu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima
mladih, Uključivanje u organizaciju manifestacije „Vaterpolo na Zarečkom krovu 2012“, a
viši stručni suradnik Anton Finderle iznio je kratak pregled aktualnih natječaja u koji se mladi
mogu uključiti od strane Ministarstva socijalne politike i mladih (za potporu rada udruga
mladih i za mlade), Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva („Od ideje do projekta“) te
su analizirane ponude za edukaciju te primjeri dobre prakse rada savjeta mladih iz Gospića,
Korpivnice, Poreča, Slatine i drugih gradova.
Dvoje članova Gradskog savjeta mladih aktivno u srpnju 2012. godine, se uključilo u
organizaciju manifestacije „Vaterpolo na Zarečkom krovu 2012“ zajedno s Klubom mladih,
te udrugama „Veliki mali čovjek“ i „5R“.
Vedran Ivančić je u 19. srpnja 2012. godine izabran za predsjednika Savjeta mladih
Istarske županije.
U okviru Plana osposobljavanja i suradnje, nastavlja program osposobljavanja na temu
Strukturiranog dijaloga i aktivnog sudjelovanja mladih u 2012. pod imenom "Uključi se“
Agencije za mobilnost i programe EU sudjelovao je jedan član u rujnu u Lovranu.
Također, u istom su mjesecu članovi Savjeta mladih su se aktivno uključili u javnu
raspravu prilikom kandidature Grada Pazina za projekt društvenog razvoja „Zajedno za
bolje“ Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.
Uspostavljena je suradnja sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog
društva (dalje: Zaklada) te je zajednički organizirana tribina pod nazivom „EU mogućnosti za
mlade“ , s naglaskom na programe Agencije za mobilnost i programe EU, prvenstveno
programa Mladi na djelu kao dio projekta Think. EU u sklopu kojeg organizira javne
rasprave za predstavnike organizacija civilnog društva i građane u gradovima i općinama na
području Istarske županije. Predstavljanje se održalo 20. studenog 2012. godine u Velikoj
vijećnici u Pazinu. U prosincu je dogovorena suradnja sa Zakladom, za održavanjem
prezentacije „Grupe solidarne razmjene“ na iskustvu grupe iz Pule u siječnju 2013. godine u
Pazinu, što je uspješno održano.
U prosincu su sudjelovali na konferenciji Savjeta mladih koja se održala u Zagrebu
od 14. do 16. prosinca 2012. godine. Tema Konferencije je bio ¨Zakon o savjetima mladih¨,
a organizator je Savjet mladih Grada Zagreba. Cilj je ove Konferencije bilo okupiti
predstavnike savjeta mladih u svrhu stvaranja temelja za međusobnu suradnju, razmjenu
iskustava i kreiranje zajedničkog zaključka o Zakonu izmjenama i dopunama Zakona o
savjetima mladih koji je u proceduri od 2010.godine. Kako je riječ o dokumentu koji određuje
svrhu i smisao savjeta mladih te je temeljni dokument našeg djelovanja, Savjet mladih Grada
Zagreba smatra kako su upravo predstavnici savjeta mladih najrelevantniji za davanje
prijedloga i primjedbi. Zaključci doneseni na 4. Konferenciji savjeta mladih upućeni su
nadležnim tijelima za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih.
Na poziv Ministarstva socijalne politike i mladih članovi Savjeta mladih Grada Pazina
sudjelovali su na javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama

Zakona o savjetima mladih, koje će se održalo 12. prosinca 2012. godine u Rijeci. Svrha
organizacije savjetovanja jest prikupljanje informacija o interesima javnosti, stavovima i
prijedlozima vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima
mladih, a u skladu s odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09). Cilj
savjetovanja je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u
procesu donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, te potaknuti
aktivnije sudjelovanje mladih u javnom životu.

Suradnja Gradskog savjeta mladih sa Gradskim vijećem:
U 2012. godini zabilježena je suradnja između Savjeta mladih i Gradskog vijeća, te su
članovi Savjeta mladih sudjelovali na sjednicama Gradskog vijeća 22. svibnja 2012., 25. rujna
2012. i 20. prosinca 2012. godine, prilikom donošenja Proračuna Grada Pazina za 2012.
godinu.

Suradnja Gradskog savjeta mladih sa nadležnim Upravnim odjelom:
U 2012. godini zabilježena je značajnija suradnja Savjeta mladih sa Upravnim odjelom
za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. Uz gore pobroje aktivnosti koje su provedene
u uskoj suradnji, zajedno su prezentirane slijedeće aktivnosti koje nisu provedene ili kojima se
prema podacima Upravnog odjela članovi Gradskog savjeta mladih nisu odazvali:
-članovima Savjeta mladih Grada Pazina prenesena je ideja o organizaciji Sajma pazinskih
udruga kako su ga izradili prijašnji Gradski savjet mladih, no zbog zauzetosti nije realiziran;
- poslan je poziv na predavanje koji se održa u petak, 01. lipnja 2012. godine u u Buzetu o
korištenju fondova EU za mlade;
- početkom lipnja 2012. poslan je poziv Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog
društva za radionice namijenjene mladima i članovima Savjeta mladih „Pisanje EU projekata
za početnike“ ;
- poslana je obavijest o seminaru „Listen up – Young Voices for Democracy“! koji se
održavao u Londonu 27-28.6.2012. posredstvom Agencije za mobilnost i programe EU;
- poslan je poziv za upis na studije o mladima i za mlade Mreže mladih Hrvatske, 18. srpnja
2012. godine;
- u kolovozu 2012. godine poslana je obavijest o Natječaju za sudjelovanje u edukacijskom
programu Poslovnog usavršavanja za mlade Start me up 2012. u organizaciji Start-up Udruge
za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi, Upravnog odjela za gospodarstvo
Istarska županija, Hrvatske udruge poslodavaca Podružnica Rijeka i OET "dr. Mijo
Mirković";
-poslana je obavijest o trening "Aktivnost i vidljivost - put za učinkovitu ulogu mladih u
lokalnim zajednicama" od 26.08 do 03.09. u Crikvenici;
Za rad Savjeta mladih u 2012. godini Proračunom je bilo predviđeno 2.000,00 kuna. Sredstva
nisu utrošena.
Viši stručni suradnik za
odgoj i obrazovanje
Anton Finderle
U Pazinu, 06. ožujka 2013.
KLASA: 023-01/13-01/15
URBROJ: 2163/01-05-03-13-1

