
 
 
 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA  
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
             GRAD PAZIN 
            Gradonačelnik 
 
 
KLASA: 023-01/14-01/26 
URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 
Pazin, 16. travnja 2014. 
 
 
 
 

      PREDSJEDNIKU 
         GRADSKOG VIJEĆA 

              P  A  Z  I  N 
 
 
 
 Predmet: Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. godini  
                - dostavlja se. 
 
 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 
4/13.), Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. godini, upućujem 
predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 
 
 Za izvjestioca na Vijeću po Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. 
godini određuje se Vedran Ivančić, predsjednik Savjeta, a prema potrebi Anton Finderle, viši stručni 
suradnik za odgoj i obrazovanje. 
 
 
             Gradonačelnik 
             Grada   Pazina 
                     Renato Krulčić,v.r. 
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IZVJEŠTAJ O RADU 
GRADSKOG SAVJETA MLADIH 

GRADA PAZINA 
u 2013. godini 

 
 
 
 
 
 

 
 
Na slici: Članovi Gradskog savjeta mladih (Stanislav Banko, Karlo Srdoč, Vedran Ivančić i Vlatka Juričić) 
nakon Konstituirajuće sjednice Gradskog savjeta mladih s tadašnjim predsjednikom Vijeća Stjepanom 
Gabrićem, 22. svibnja 2012. godine (snimio: Anton Finderle) 
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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.  
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradskoga vijeća osobito: 

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskoga vijeća koja su od interesa za 
mlade 

- predlaže Gradskome vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za 
unapređivanje položaja mladih 

- predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te 
način rješavanja navedenih pitanja 

- daje mišljenje Gradskome vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i 
drugih akata od osobitog značenja za mlade 

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi 
- predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje 

položaja mladih 
- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade 
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 

mladih 
- predlaže Gradskome vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta 

mladih 
- po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) 

samouprave na sjednice Savjeta mladih te 
- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 
Savjet mladih broji pet članova: Vedran Ivančić- predsjednik, Vlatka Juričić- 

potpredsjednica, i članovi: Karlo Srdoč, David Guštin i Stanislav Banko. Članovi imaju 
mandat na dvije godine. 

 
Saziv Gradskog savjeta mladih (2012. – 2014.) 

 
Od mjeseca prosinca 2011. 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, 
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- 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. 
 
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 službenim stranicama Grada Pazina 
www.pazin.hr. 

Gradsko vijeće je Rješenjem KLASA: 013-01/12-01/01, URBROJ: 2163/01-03-02-12-
15 od 24. travnja 2012. godine imenovalo 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). 
 

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

 
Aktivnosti Gradskog savjeta mladih u 2013. godini 

 
Gradski savjet mladih započeo je 2013. godinu s već unaprijed dogovorenim 

aktivnostima u 2012. godini. Uspješno je uspostavljena 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. U prosincu 2012. je dogovorena 
suradnja sa Zakladom, na održavanju prezentacije „Grupe solidarne razmjene“ prema iskustvu 
grupe iz Pule što je uspješno održano u siječnju 2013. godine u Pazinu. 
O ovoj intrigantnoj temi govorili su Danijel Balaban i Ina Delić iz pulske Grupe solidarne 
razmjene te Nenad Kuftić, također njen član, i ujedno predsjednik udruge Istarski eko-
proizvod. Grupe solidarne razmjene začete su 70-ih godina u Japanu, a potom se proširile 
cijelim svijetom kao neformalni oblik suradnje proizvođača i kupaca poljoprivrednih 
proizvoda. Funkcioniranje se temelji na povjerenju i neposrednom poznanstvu, dobrobit za 
kupce je redovita dobava namirnica provjerljive kvalitete i podrijetla, a za proizvođača 
sigurna prodaja poznatom kupcu. U Hrvatskoj ovakve grupe djeluju u većim gradovima, u 
Puli je prvi pokušaj, u kome je sudjelovao i Kuftić, učinjen prije nekoliko godina, ali tada ta 
inicijativa nije potrajala. Pulska Grupa solidarne razmjene, čije se iskustvo ovom serijom 
tribina želi prenijeti i na ostale istarske gradove, povezuje neposredne proizvođače s kupcima 
koji mogu i obići njihova imanja te tako neposredno upoznati njihovu proizvodnju; a njihove 
proizvode mogu nabavljati ili na tjednim okupljanjima, ili pretplatom na "košarice" odnosno  
tjedne pakete zasad uglavnom povrća.   
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Na slikama: (gornja): Publika na predstavljanju iskazala je veliki interes brojnim pitanjima 
prema predavačima, (donja): Govornici na tribini: S lijeva – Ina Delić, Danijel Balaban i Nenad 
Kuftić 

 
 
 
U svibnju 2013. uključili su se u istraživanje Istarske županije i Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu „Procjena spremnosti zajednice za prevenciju 
rizičnih ponašanja djece i mladih“.  
Dvoje članova Gradskog savjeta mladih aktivno se u kolovozu 2013. godine, uključilo 
u organizaciju manifestacije „Vaterpolo na Zarečkom krovu 2013“ zajedno s Klubom 
mladih, te udrugama „Veliki mali čovjek“ i „5R“.   
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Na slici: Uz vaterpolo na Zarečkom krovu pažnju publike su izazvali i atraktivni skokovi u 
vodu 
 

 Također, u istom su se mjesecu članovi Savjeta mladih aktivno uključili u provedbu 
projekta Grada Pazina za projekt društvenog razvoja „Zajedno za bolje“ kojeg je financirala 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva aktivno se uključivši u organizaciju 
Međunarodnog dana prijateljstva.  

 
S ciljem izrade što kvalitetnijeg modela upravljanja u jutarnjim satima, od 10 do 12 sati, u 
Društvenom centru “Veli Jože” provedene su aktivnosti prijenosa znanja i iskustava s 
Društvenim centrom „Rojc“ iz Pule i Udrugom za mlade „Alfa Albona“ iz Labina. Dio 
gostovanja bio je usmjeren na prikaz primjera dobre prakse, dio na prezentaciju poteškoća i 
prijetnji, a završni dio susreta bio je namijenjen otvorenoj raspravi uz razmatranje mogućnosti 
buduće suradnje i prijateljstva. Društveni centar „Rojc“ predstavila je Kristina Nefat, 
potpredsjednica Saveza udruga Rojc koja je u svome predstavljanju govorila o postupku 
osnivanja Saveza udruga Rojc, kriterijima i principima korištenja prostorija za udruge Rojca, 
o TEH (Trans Europe Halles) mreži - europskoj mreži 50 multidisciplinarnih nezavisnih 
kulturnih centara iz 20 zemalja EU-a koja vodi i koordinira niz kulturnih projekata i drugome. 
Kristina Nefat osnivačica je i predsjednica pulske udruge Teatar umjetnosti – TOFA te jedna 
od osnivačica i producentica Teatra Rubikon. Udrugu za mlade „Alfa Albona“ Labin, 
nevladinu, neprofitnu i nestranačku udrugu mladih, osnovanu s ciljem promicanja interesa i 
aktivnosti mladih, predstavio je predsjednik udruge Alen Halilović, potpredsjednica te još 
dvoje članova Udruge. U svojem izlaganju prezentirali su inicijativu „Zgrada društvenog 
poduzetništva“. U večernjim satima, s početkom u 22 sata, održao se punk koncert iza kina. 

 
Na koncertu su svirali: Šajetin bend THE SHAIONES te pazinski bendovi SIDA, 

GREENFLY, ALARM i BEZ IDENTITETA. Koncert je privukao nekoliko stotina mladih iz 
Pazina, okolice i cijele Istre koji gaje alternativni glazbeni izričaj. 



6 
 

 
 

 

Na slici: Dizajnirani plakat za Međunarodni dan prijateljstva s popisom bendova 
 

 

Na slici: Publika na koncertu iza nekadašnjeg kina pristigla je iz cijele Istre 
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Na slici: Članovi Gradskog savjeta mladih prisustvovali su predstavljanju rada Društvenog 
centra Rojc iz Pule i labinske udruge Alfa Albona u prostorijama Društvenog centra „Veli Jože“ u 
Pazinu 

 
Član Gradskog savjeta mladih Vedran Ivančić sudjelovao je na sjednici Povjerenstva 

za poremećaje u ponašanju djece i mladih Grada Pazina, održanoj 11. prosinca 2013. godine.   
U prosincu su članovi Savjeta mladih sudjelovali  na konferenciji Savjeta mladih koja  

se održala u Zagrebu od 13. do 15. prosinca 2013. godine. Tema Konferencije  je bio ¨Okvir 
djelovanja savjeta mladih u lokalnoj zajednici¨, a organizator je Savjet mladih Grada Zagreba. 
Cilj je ove Konferencije bio okupiti predstavnike savjeta mladih u svrhu stvaranja temelja za 
međusobnu suradnju, razmjenu iskustava i kreiranje zajedničkog zaključka o Zakonu o 
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 
djelovanja, Savjet mladih Grada Zagreba smatra kako su upravo predstavnici savjeta mladih 
najrelevantniji za davanje prijedloga i primjedbi. Zaključci doneseni na 5. Konferenciji 
savjeta mladih upućeni su nadležnim tijelima za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o 
savjetima mladih. Na Konferenciji je nastupilo 50 Gradskih savjeta mladih iz cijele Hrvatske. 

   
Facebook stranica Gradskog savjeta mladih  

 
U cilju većeg informiranja javnosti, kao i davanja zanimljivih informacija u siječnju 

2013. godine pokrenuta je Facebook stranica Gradskog savjeta mladih koja je kroz godinu 
doživjela 215 lajkova, te 3.190 pregleda objava. 

Objavljene su slijedeće vijesti: 
24. siječnja 2013. – Grupe solidarne razmjene s TV isječkom TV Istre 
26. srpnja 2013. – najava koncerta za Međunarodni dan prijateljstva 
20. kolovoz 2013. – najava petodnevne edukacije koju provodi Istarska županija, 

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije, organizira petodnevnu 
edukaciju putem projekta POPEYE - "Promoting Organic Production, Enhancing Youth 
Employment".  

21. kolovoz 2013.- informacija da je Hrvatski zavod za zapošljavanje počeo je s 
provedbom Garancije za mlade 1. srpnja 2013. te je paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“ 
dopunio s dodatnih 11 mjera prvenstveno usmjerenih na mlade do 29 godina.  

30.kolovoz 2013. – prenesena vijest s web stranice Grada Pazina objavljen Natječaj za 
dodjelu stipendija za školsku/studijsku godinu 2013/2014.  

27. rujna 2013. – obavijest da je ponedjeljak, 30. rujna 2013., zadnji dan za predaju 
prijava na učeničke stipendije 
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02. listopada 2013. - prenesena vijest da je na webu Grada Pazina  objavljen Prijedlog 
Rang liste prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. god. 2013/2014. 

25. listopada 2013. - raspisan je Natječaj za stipendije za edukaciju u poslovima 
planiranja i upravljanja EU projektima. Mlađe nezaposlene osobe, do 35 godina starosti, imale 
su priliku besplatno se usavršavati u Italiji. Institut za razvoj i međunarodne odnose dodijelio 
je 17 stipendija za edukaciju u poslovima planiranja i upravljanja projektima koji se 
financiraju iz fondova Europske unije. Sredstva su osigurana u sklopu projekta ICroME u 
Programu za cjeloživotno učenje – Leonardo da Vinci. 

Prilikom prijave polaznici mogu birati između 15 institucija u Italiji gdje ovisno o 
svojim interesima žele stjecati znanja tijekom tri mjeseca, točnije 13 tjedana. Termini 
usavršavanja u Italiji su od 1.2. – 26.4. 2014. i 10.5. – 9.8.2014. godine.  

12. studeni 2013. – najava za 22.11.2013. Festival dokumentarnog rock filma u 
Društvenom centru „Veli Jože“ u Pazinu. 

14. studeni 2013. – objava o besplatnim radionicama medijskog nastupa i 
televizijskog novinarstva za članove udruga mladih i udruga za mlade. 

14. studeni 2013. – informacija o provedbi europskog projekta Gimnazije i strukovne 
škole Jurja Dobrile 

14. studeni 2013. – obavijest o isteku roka za mlade nezaposlene osobe s područja 
Republike Hrvatske da se prijave za dodjelu jedne od 17 stipendija za usavršavanje na 
poslovima planiranja i upravljanja projektima financiranim iz fondova Europske unije. Rok za 
prijavu: 15. studenog 2013. 

14. studeni 2013. -  natječaj za sudjelovanje u projektu Regional Case Study, 
sudjelovanje u projektu udruge Start UP iz Pule. START UP Udruga za poticanje 
poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi Istarske županije raspisala je natječaj za mlade do 
30 godina. Rok za prijavu: 19. studenog 2013. godine.  

26. studeni 2013. - u Društvenom centru "Veli Jože" u Pazinu (bivša vojarna)   
održana je tribina pod nazivom "Studenti i lokalna zajednica".  

13. prosinca 2013. – predstavljanje knjižice Društveni centar „Veli Jože“ 
22. prosinca 2013. – novi akti u zakonodavnoj proceduri – Konačni prijedlog Zakon o 

savjetima mladih 
 
Suradnja Gradskog savjeta mladih sa Gradskim vijećem: 

 
U 2013. godini zabilježena je suradnja između Savjeta mladih i Gradskog vijeća, te su 

članovi Savjeta mladih sudjelovali na sjednicama Gradskog vijeća 28. ožujka 2013., 30. 
srpnja 2013. i 28. studenog 2013. prilikom donošenja Proračuna Grada Pazina za 2014. 
godinu. Predsjednik Gradskog savjeta mladih odabran je u Odbor za kulturu. 
 
Suradnja Gradskog savjeta mladih sa nadležnim Upravnim odjelom: 
 

U 2013. godini zabilježena je značajnija suradnja Savjeta mladih sa Upravnim odjelom 
za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. Uz gore pobrojene 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; 
- 16. svibnja 2013. - Agencija za mobilnost i programe EU organizirala je osposobljavanje 
pod nazivom „Uključi me!“ koje se održalo u Zagrebu (hotel Holiday), 10.-13. lipnja) 
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Osposobljavanje je bilo namijenjeno organizacijama koje rade na socijalnom uključivanju 
mladih sa manje mogućnosti i žele se više informirati o programu Mladi na djelu. 
- 12. kolovoza 2013. - Making Sense in Making Cents | 21-28 listopad 2013 | Sremski 
Karlovci, (Srbija) . Projekt je osmišljen kao pomoć u izgradnji kapaciteta za mlade leadere i 
mlade ljude na polju poduzetništva, osnažujući ih da izraze kreativnost, pomažući da usavrše 
ideje i pronađu solucije za njihovo zapošljavanje. 
- 12. kolovoza 2013. – aktivno poduzetništvo u Prijedoru 
- 12. kolovoza 2013. – trening za mlade leadere u Poljskoj (Slawa) 
- 14. kolovoza 2013. - Udruga za mlade „Alfa Albona“ u suradnji sa Gradom Pulom i 
Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Pula organizirala je okrugli stol 
„Smjernice razvoja mladih na području Grada Pule u 2014. godini“ koji se održao 21. 
kolovoza 2013. godine u prostorijama „Dnevnog boravka“ Centra gradskih udruga Rojc Pula. 
-  20. kolovoza 2013. – petodnevne radionice u Puli, u sklopu projekta Popeye, 
- 05. studenog 2013. – Charlemagne nagrada za mlade Tri pobjednička projekta dobit će 
5000, 3000 i 2000 eura, a njihovi će predstavnici biti pozvani u posjet Europskom parlamentu. 
Predstavnici 28 projekata koji su ušli u uži izbor bit će pozvani na dodjelu nagrada u Aachen. 
Odabir najboljih projekata bit će u travnju dok je dodjela nagrada u Aachenu predviđena za 
27. svibnja 2014. godine. 
 
Za rad Savjeta mladih u 2013. godini Proračunom je bilo predviđeno 2.000,00 kuna.  Za rad je 
utrošeno 355,00 kuna. 
 

Viši stručni suradnik za 
  odgoj i obrazovanje 
       Anton Finderle 

U Pazinu, 08. travnja 2014.  
KLASA: 023-01/14-01/26 
URBROJ: 2163/01-05-03-14-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


