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Na slici (s lijeva): pročelnica Nevija Srdoč, Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, predsjednik Gradskog 

vijeća Grada Pazina Boris Demark, Karla Pilat, Lorena Matković, Lucija Jedrejčić, Željka Nefat, Iva Luk, 

Valentina Rabar (predsjednica), Lucija Rukavina i Nikola Ardalić na zajedničkoj sjednici 5. srpnja 2016. godine 

u Maloj vijećnici zgrade gradske uprave (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 trideset (30) 

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 i pet zamjenika: Valentina Rabar je predsjednica, Iva Luk je 

potpredsjednica, članovi su: Lucija Jedrejčić (članica s Liste udruge mladih); Karla Pilat (članica s 

Liste drugih oblika organiziranja mladih) i Lucija Rukavina (članica s Liste učeničkog vijeća). 

Zamjenici članova su: Lorena Matković,  Željka Nefat, Jelena Vuković, Nikola Ardalić i Luka Tomac. 

Članovi su izabrani na mandat u trajanju od tri godine, ukoliko zbog određenih razloga ne 

dođe do istupanja iz Savjeta i odabira novog člana ili novih članova..  

 

Saziv Savjeta mladih (2016. – 2019.) 
 

Od mjeseca prosinca 2015. godine započeto je s 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, 

- 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. 

Gradsko vijeće Grada Pazina je Zaključkom KLASA: 013-01/15-01/16, URBROJ: 2163/01-

03-02-15-5 od 18. prosinca 2015. donijelo 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 te u Službenim novinama Grada Pazina broj 39/2015. 

http://www.pazin.hr/
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Nakon provedenog tajnog glasovanja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 

Grada Pazina i utvrđivanja rezultata glasovanja, Gradsko vijeće utvrđuje da su s Popisa važećih 

kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina na izborima održanim 

11. veljače 2016. godine, u Savjet mladih Grada Pazina izabrani: članica: LUCIJA JEDREJČIĆ, 

(rođena 30.06.1995.), Dršćevka 25, Pazin, Zamjenica članice: JELENA VUKOVIĆ, (rođena 

15.04.1998.), Slokovići 82, Pazin, 2 . Članica: IVA LUK, (rođena 30.03.1989.), Stari Pazin 12, Pazin, 

Zamjenica članice: ŽELJKA NEFAT, (rođena 16.05.1998.), Beram 1, Pazin, (kandidirani ispred 

Društva „naša djeca „Pazin) 3 . Članica: KARLA PILAT, (rođena 23.11.1998.), Saše Šantela 46, 

Pazin, Zamjenik članice: NIKOLA ARDALIĆ, (rođen 10.11.1991.), Ulica 15. siječnja 6, Pazin, 

(kandidirani ispred Udruge za promicanje znanstvene fantastike i fantazije „Albus“ iz Pazina)  4. 

Članice: VALENTINA RABAR, (rođena 09.01.1992.), Dršćevka 13/4, Pazin, Zamjenica članice: 

LORENA MATKOVIĆ, Rusijani 8, Pazin, (kandidirani ispred Društva „Naša djeca“ Pazin) 5. 

Članica: LUCIJA RUKAVINA, (rođena 02.10.1999.), Pristava 24, Pazin, Zamjenik članice: LUKA 

TOMAC, (rođen 17.12.1999.), Josipa Voltića 13, Pazin (kandidirani ispred Vijeća učenika Gimnazije i 

strukovne škole Jurja Dobrile Pazin) 

 

Aktivnosti Savjeta mladih u 2016. godini 
 

U subotu (05. ožujka 2016.) je u prostorijama male vijećnice zgrade gradske uprave održana 

konstituirajuća sjednica Savjeta mladih na kojoj je jednoglasno za predsjednicu izabrana Valentina 

Rabar. Za njenu zamjenicu je, također jednoglasno, izabrana Iva Luk, a obje su izabrane u Savjet 

mladih ispred pazinskog Društva „Naša djeca“. 

 

Od ostalih članova Savjeta mladih na sjednici su bili prisutni Karla Pilat i Nikola Ardalić iz 

udruge za promicanje znanstvene fantastike i fantazije Albus, Lucija Jedrejčić, predsjednica 

novoosnovanog Centra za mlade Alarm iz Pazina, Lucija Rukavina iz učeničkog vijeća Gimnazije i 

strukovne škole Jurja Dobrile te članice Društva „Naša djeca“ Željka Nefat i Jelena Vuković. 

Opravdano su odsutne bile nova predsjednica Valentina Rabar i Lorena Matković te Luka Tomac iz 

učeničkog vijeća Gimnazije.  

 

Sjednicu Savjeta mladih je do izbora predsjednice vodio Boris Demark, predsjednik Gradskog 

vijeća, a uz njega predstavnike mladih je pozdravila Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za 

samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. Sjednici je nazočio i Anton Finderle, viši stručni suradnik 

za odgoj i obrazovanje. 
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Zajednička fotografija nakon konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Pazina 5. ožujka 

2016. godine. S lijeva na desno: pročelnica Nevija Srdoč, predsjednik Gradskog vijeća Boris Demark, 

Željka Nefat, Lucija Jedrejčić, Iva Luk (potpredsjednica), Nikola Ardalić, Jelena Vuković, Karla Pilat 

i Lucija Rukavina (snimio: Anton Finderle) 

 

 

Edukacija Savjeta mladih Istarske županije  

 

Istog dana (5. ožujka 2016. godine) predstavnici mladih, nakon sjednice odradili su i svoju prvu 

aktivnost - nazočili su edukaciji županijskog Savjeta za mlade u Spomen domu. Edukaciju je vodila 

Helga Može Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva a prisutni 

su bili mladi iz Pazina, Funtane, Novigrada, Pule, Vodnjana, Kluba mladih IDS-a, Medulina, Tinjana 

te Savjeta mladih Istarske županije. Cilj je ove edukacije bio osnažiti Savjete mladih kroz edukaciju i 

informiranje kroz prezentaciju prava, obveza i mogućnosti Savjeta mladih, lokalnog programa 

djelovanja za mlade kao alat za poboljšanje života mladih, prezentaciju javnih politika za mlade te 

praktičnim dijelom „Od Ideje do projekta“. Budući da je vrijeme bilo prekratko za kvalitetnu obradu 

svih tema dogovoren je skorašnji novi susret, kako bi se detaljnije obradile određene teme. Iz 

županijskog Savjeta mladih najavljena je izrada novog Regionalnog programa djelovanja za mlade, na 

temelju kojeg će lokalni savjeti mladih moći kreirati svoje programe. Na taj način novoizabrani 

predstavnici upoznali su se s osnovama funkcioniranja Savjeta mladih, a ujedno su i imali priliku 

vidjeti kako je pazinski Savjet mladih jedan od primjera dobre prakse, u sinergiji s djelovanjem 

pazinske gradske uprave. 

 

 

 
Helga Može Glavan održava edukaciju okupljenim predstavnicima mladih iz cijele Istre (snimio: 

Anton Finderle) 

 

 

Edukacija Savjeta mladih u  organizaciji Udruge gradova 

 

Dana 14. svibnja 2016., u prostorijama dvorana Istra u Spomen domu u Pazinu održana Obuka savjeta 

mladih u organizaciji Savjeta mladih Istarske županije, a obuku su održali Matija Kikelj iz 

Ministarstva uprave, Mario Žuliček iz Udruge gradova te Sonja Marohnić Horvat iz grada Novske. 

 

Na obuci su, osim predstavnika savjeta mladih iz drugih gradova Istarske županije, sudjelovali i neki 

od članova Savjeta mladih Grada Pazina (predsjednica Valentina Rabar, potpredsjednica Iva Luk te 

članica Željka Nefat). Također, na obuci je bio nazočan i Anton Finderle, viši stručni suradnik za 

odgoj i obrazovanje Grada Pazina. 

 

Osim predavanja o sustavu, djelokrugu i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

sudionici obuke imali su prilike i pobliže upoznati rad i nadležnost savjeta mladih, kao i neke dobre 

primjere rada savjeta mladih iz ostalih županija. Uz dobivanje korisnih informacija o potencijalu 
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savjeta mladih, sudionici su uz zanimljive igre otkrivali međusobne odnose izvršnih čelnika, 

predstavničkih tijela i savjeta mladih. 

Prezentaciju su organizirali Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Zaklada Friedrich Ebert. 

 

 
 

Na slici: Mario Žuliček iz udruge gradova i Sonja Marohnić Horvat iz Grada Novske ispred 

zainteresiranih predstavnika mladih (snimio: Anton Finderle) 

 

 

Anketa o problema, mišljenja i stavova mladih u Gradu Pazinu 

 

        

Odmah po konstituiranju Savjeta mladih, prevođen predsjednicom Valentinom Rabar, zajedno s 

Centrom za mlade Alarm krenuli su u ispitivanje problema, mišljenja i stavova mladih u Gradu 

Pazinu, putem on line ankete i „papirnatih“ upitnika.  

 

Na uzorku od 232 vraćene ankete koje su ispitanici ispunjavali on line i „papirnatim“ putem od svibnja 

do rujna 2016. godine. Anketu su ispunili mladi od 15 do 30 godina, među kojima je bilo 59% 

ispitanica i 41% ispitanika. Među dobivenim rezultatima valja istaknuti slijedeće: 

-tek 7% mladih smatra da su mladi u Pazinu aktivni 

-76% anketiranih nije član nikakve udruge a najčešći razlog koji mladi navode je „nemam vremena „ i 

„nemam dovoljno informacija“, 

-53% anketiranih nije uopće volontiralo u proteklih 12 mjeseci 

-46% mladih nije zadovoljno provođenjem slobodnog vremena, a kao najčešći razlog navode 

„nedostatak slobodnog vremena (njih 40%). 

U dijelu koji se tiče zadovoljstva sadržajima ističe se najviše negativnih odgovora se odnosi na 

održavanje koncerata (65) u smislu malog broja organiziranih koncerata, dok je na drugom mjestu – 

nedostatak mjesta za izlaženje (60). Najviše pozitivnih ocjena ima „dostupnost sportskih sadržaja“ – 

njih 35. S djelovanjem Savjeta mladih u Pazinu nije upoznato njih 87%. Glavni sadržaji bi trebali biti: 

briga za položaj mladih u Gradu Pazinu, savjetodavni rad između mladih u Pazinu u gradske vlasti, 

poboljšanje kvalitete života mladih u Pazinu, zadovoljenje potreba mladih i konzultacije s istima, 

stvaranje novih prilika/projekata za mlade, pronalaženje i osmišljavanje kulturnih sadržaja za mlade, 

uključivanje mladih u donošenje odluka, organiziranje događanja u Pazinu te zalaganje za potrebe 

mladih.  

Problemi koji zabrinjavaju mlade u Pazinu su: nedostatak sadržaja za mlade, nezaposlenost mladih, 

nedovoljna briga gradske uprave za mlade, otežano osamostaljivanje mladih, marginalizirane skupine 

te ovisnosti, nasilje i ostali oblici delikvencije. Neki od konkretnih prijedloga i ideja mladih su bili: 

češće provođenje akcija čišćenja Pazina, bolji prostor sa glazbenim instrumentima i održavanje proba, 

ostvarivanje bolje suradnje između udruga i škola, badminton klub, uređivanje šetnice od Spomen-

doma do Rijavca, izgradnja umjetnih igrališta (odbojka na pijesku) i drugi. 
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Čak njih 66,8% istaknulo da bi mlade trebalo potaknuti mlade na aktivnost kako bi se problemi mladih 

u Pazinu krenuli djelotvornije rješavati.  

 
 

 

Iniciranje izmjena Pravilnika kojim se regulira stipendiranje učenika i studenata 

 

Savjet mladih u 2016. godini inicirao je izmjene Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i 

studentima s područja Grada Pazina /“Službene novine Grada Pazina“ broj 13/11.) analizirajući 

dosadašnji Pravilnik o stipendiranju te je izradio dokument koji je uputio Upravnom odjelu za 

samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. Upravni odjel je uvažio činjenicu za potrebom promjene 

navedenog Pravilnika te ga je uvrstio u rad Gradskog vijeća Grada Pazina u plan za drugo polugodište 

2017. godine, a novi će prijedlog teksta Pravilnika proći savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

Savjet mladih je u prijedlogu istakao važnost društvenog angažmana odnosno na činjenicu da već 

pojedini Pravilnici uvažavaju volonterski rad (definiran Zakonom o volonterstvu) kao jednu od bitnih 

faktora prema kojima se treba voditi kod stipendiranja. Uz to,  prijedlog je Savjeta da se olakšaju 

administrativne procedure prijave, te da se više vrednuju socijalni uvjeti, a manje uvjeti prihoda. 

Predlažu i drugačiji način bodovanja natjecanja. 

 

Partnerstvo na projektu „Pepe i prijatelji“ 

 

Savjet mladih  bio je partnerom na projektu Društva „Naša djeca“  Pazin pod nazivom „Pepe i 

prijatelji“ uz ostale partnere – Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin, Gradsku knjižnicu Pazin te 

udrugu Veliki mali čovjek. U sklopu projekta planirana je izrada prigodne brošure, kojom bi se 

informiralo mlade o mogućnostima volontiranja i uključivanja u rad svih udruga s područja Grada 

Pazina. 

 

Projekt je upućen na Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među 

djecom i mladima u 2016. godini Ministarstva socijalne politike i mladih u lipnju 2016. godine, no nije 

odobreno financiranje projekta. 
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Glavni cilj je prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju djece kroz poticanje nenasilne 

komunikacije, nenasilnog rješavanja sukoba, empatije i tolerancije. 

 

Sudjelovanje u međunarodnim razmjenama 

 

Od 25. - 27. travnja u Beogradu je održan drugi međunarodni sastanak u sklopu projekta Pytbul na 

kojem su uz Volonterski centar Istra sudjelovali domaćini sastanka Impact Hub Beograd i Zavod BoB 

iz Slovenije. Volonterski centar Istra predstavljali su Nikola Jeličić, koordinator Volonterskog centra 

Istra i voditelj projekta Elvis Fekete. Uz njih kao predstavnici Hrvatske bili su još i Jelena Petermanec 

iz udruge ZUM iz Pule, volonterka Zelene knjižnice Tea Jakšić i članica Savjeta mladih Grada Pazina 

Karla Pilat. One su odabrane za sudjelovanje na sastanku jer se smatralo kako mogu predstavljati 

mlade i upoznati ostale sudionike sastanka sa svojim iskustvima u volontiranju i zapošljavanju. 

            Svrha sastanka u Beogradu bila je predstavljanje rada Impact Hub-a ostalim sudionicima, ali i 

razmjena iskustava koje za cilj imaju osposobiti i osnažiti mlade prilikom izlaska na tržište rada. Prvi 

dan sastanka protekao je uglavnom u upoznavanju sa radom organizacija, pa je tako Zavod BOB 

ukratko predstavio svoje dosadašnje aktivnosti, a nakon njih i Volonterski centar Istra.  

 

 

Aktivnosti povezane s Centrom za mlade u Pazinu 

 

 Konačni cilj Savjeta mladih u ovom mandatu bio je realizacija ideje osnutka Centra za mlade 

u gradu Pazinu. Centar za mlade bilo bi mjesto sustavnog i organiziranog okupljanja mladih, uz 

aktivnosti kao što su radionice, predavanja, koncerti, sportska događanja ili bilo kojeg drugog vida 

okupljanja, a u interesu mladih. Sve bi udruge grada Pazina bile pozvane da koriste i prostore i 

aktivnosti Centra, kako bi svojim djelovanjem okupili mlade da što aktivnije i kreativnije iskoriste 

svoje slobodno vrijeme i tako podignu kvalitetu života mladih u gradu Pazinu. 

U Pazinu je 18. rujna 2015. godine održana osnivačka skupština nove pazinske omladinske udruge 

koja će nositi ime Centar za mlade Alarm. Na sjednici održanoj u prostorima Društva “Naša djeca” 

Pazin u bivšoj vojarni, za predsjednicu udruge je izabrana Lucija Jedrejčić, za dopredsjednika Jan 

Finderle, a za tajnicu Barbara Jurić.  

            Osnivači udruge su bili Lucija Jedrejčić, Barbara Jurić, Jan Finderle, Paula Jurman, 

predsjednica Savjeta mladih Grada Pazina Iva Luk i Tamara Damijanić, a skupštini je prisustvovao i 

Anton Finderle, predstavnik Grada Pazina. Za aktivnosti zasad planiraju koristiti prostorije Društva 

„Naša djeca“, kao i Društvenog centra Veli Jože. U planu im je provesti anketu među mladima kako bi 

se utvrdili njihovi interesi. Zasad se planiraju aktivnosti kao što je sviranje, radne akcije čišćenja na 

Pazinčici, plesne večeri, radionice kuhanja, kazališne i plesne radionice, tematske večeri, tematska 

predavanja i provođenje programa mladih Erasmus plus. 

Centar je već počeo s radom te je prva grupa mladih Pazinaca sudjelovala na projektu 

„Bullying is not cool“ preko Društva „Naša djeca“ financiranog iz programa "Erasmus Plus" ponudio 

je Pazincima suradnju s organizacijama iz Slovenije, Slovačke i Latvije i gostovanje u Murskoj Soboti 

krajem listopada 2015. godine. 

U 2016. godini povezano s aktivnostima Centra za mlade Alarm iz Pazina među kojim a se 

izdvajaju predavanje o Erasmus Plus programu koji je imala Doris Velan te predstavljanju fakulteta za 

brucoše, gostovanje Jelene Radan, dokumentarnu večer, društvenu večer s udrugom za promicanje 

znanstvene fantastike i fantazije te posjet Sportsko - penjačkom klubu Hiperaktiv u Pazinu. Također, 

pružena je stručna pomoć u radu na organizacijskom razvoju Centra, te se za 2017. godinu priprema 

nastavak projekta „Bullyng is not cool“ koji će rezultirati odlaskom mladih Pazinaca u Latviju. U 

formalno – pravnom smislu prihvaćeni su dokumenti te je Centar registriran u nadležnom Uredu 

državne uprave u Istarskoj županiji i uveden u Registar udruga. 
 

Regionalni program djelovanja za mlade Istarske županije 
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Savjet mladih uključio se krajem godine u izradu Regionalnog programa za mlade za mlade koju u 

suradnji sa partnerima i udrugama mladih provodi Istarska županija. 

Prema Nacionalnoj strategiji za rad sa mladima 2014-2017. predviđa se suradnja lokalne i regionalne 

samouprave sa udrugama mladih stoga su partneri u projektu Udruga za mlade FET Alumni Pula te 

Udruga za mlade Alfa Albona iz Labina, koji će program za mlade izraditi sa partnerima Društvo za 

istraživanje i potporu iz Rijeke. 

 

 

Izradu programa financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 

52.500 kn, dok preostali iznos financiraju Istarska županija te savjeti mladih. 

Metodologija izrade programa za mlade temelji se na najboljim europskim praksama usuglašenim i sa 

hrvatskim praksama kako bi se dobila cjelovita slika mogućnosti za mlade u Istarskoj županiji. 

Osim standardnih istraživanja podataka iz relevantnih izvora po prvi će se puta provoditi i konzultacije 

sa mladima tzv. strukturirani dijalog kako bi se mlade uključilo u izradu programa. 

Ključnu ulogu osim udruga mladih u procesu uključivanja imaju i savjeti mladih na području županije. 

Plan provedbe programa možete pratiti na Facebook stanici RPZM gdje će se kontinuirano objavljivati 

faze provedbe izrade strategije sa ciljem uključivanja što više mladih u samu izradu. 

 

  

Facebook stranica Savjeta mladih  
 

U cilju većeg informiranja javnosti, kao i davanja zanimljivih informacija u siječnju 2013. 

godine pokrenuta je Facebook stranica Gradskog savjeta mladih, kao adekvatan komunikacijski kanal 

koji korespondira s modernim trendovima informiranja mladih.  

U toku 2016. godine objavljeno je čak 29 objava (lani 17), za koje je zabilježeno izrazito 

velikih 5.856 pregleda (lani 1.878). Broj osoba kojima se sviđa ova Facebook stranica se popeo na 446 

(lani 376). Bitno je napomenuti da su se ove godine članovi Savjeta mladih aktivno uključili u 

informiranje mladih putem ove društvene mreže, a osim aktivnosti Savjeta mladih i projekata u koji su 

uključeni, dane su i druge informacije namijenjene mladima od zapošljavanja do aktiviranja u rad 

organizacija civilnog društva.  
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Suradnja Savjeta mladih s Gradonačelnikom i Gradskim vijećem 
 

 

 Dana 5. srpnja 2016. u maloj vijećnici pazinske gradske uprave sastali su se članovi Savjeta 

mladih Grada Pazina s čelnim ljudima Grada Pazina – gradonačelnikom Renatom Krulčićem  i 

predsjednikom Gradskog vijeća Borisom Demarkom. Ispred Savjeta mladih Grada Pazina sastanku su 

prisustvovali : Valentina Rabar, Iva Luk, Lucija Jedrejčić, Karla Pilat, Nikola Ardalić Lucija 

Rukavina, Lorena Matković i Željka Nefat. 

Dnevni red sastanka je slijedeći: 

1. Rad Savjeta mladih Grada Pazina u prvoj polovici 2016.; 

2. Anketa o potrebama mladih na području Grada Pazina (preliminarni rezultati); 

3. Osvrt na rad udruga mladih i za mlade na području Grada Pazina (s naglaskom na Centar za 

mlade Alarm); 

4. Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i partnerstvo Savjeta mladih u prijavi 

Društva „Naša djeca“ Pazin; 

5. Priručnik Grada Rijeke o građanskom odgoju i obrazovanju te mogućnost njegove 

implementacije u pazinskim školama (priručnik se nalazi na slijedećem linku: 

http://www.rijeka.hr/PredstavljenPrirucnikZaGradanski 

6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuna Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata, 

7. Razno.  

 

Dana 16. studenog 2016. godine u maloj vijećnici pazinske gradske uprave sastali su se članovi 

Savjeta mladih Grada Pazina s čelnim ljudima Grada Pazina – gradonačelnikom Renatom Krulčićem  i 

predsjednikom Gradskog vijeća Borisom Demarkom. Ispred Savjeta mladih Grada Pazina sastanku su 

prisustvovali: Valentina Rabar, Karla Pilat, Nikola Ardalić i Lucija Rukavina. 

Sastanak se odvio prema slijedećem Dnevnom redu: 

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika 1-6/2016., 

2. Program rada Savjeta mladih za 2017. godinu, 

3. Aktivnosti Centra za mlade i planovi za 2017. godinu, 

4. Prezentacija rezultata ankete o stavovima mladih, 
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5. Izvještaj s prisustvovanja kontaktnom seminaru „Connecting Public Authorities and 

Educational Institutions in Erasmus Plus“, 

6. Razno. 

 

 

 

Suradnja Savjeta mladih s nadležnim Upravnim odjelom 

 
U 2016. 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, prezentirane su  brojne druge aktivnosti koje su povezane uz rad Savjeta mladih. 

 

Za rad Savjeta mladih u 2016. godini Proračunom je bilo predviđeno 10.000,00 kuna, no nije 

utrošeno ništa, budući da su svi troškovi za navedene aktivnosti pokriveni izvan Proračuna Grada 

Pazina.   

  
KLASA: 021-06/17-01/01 

URBROJ: 2163/01-05-03-17-1 

Pazinu, 3. ožujka 2017.  

 

      Predsjednica 

    Savjeta mladih 

 Valentina Rabar, v.r. 

 


