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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 2017. godini 

 
Među najznačajnije aktivnosti Savjeta mladih u 2017. godini spadaju: 1. sudjelovanje u izradi 

Regionalnog programa djelovanja za mlade Istarske županije, 2. iniciranje izmjene Pravilnika o 

dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima Grada Pazina, 3. praćenje aktivnosti vezanih uz 

provođenje Erasmus Plus programa u kojima su uključeni mladi s područja Grada Pazina te 4 . 

sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u prosincu 2017. godine u Samoboru. 

 

1. Sudjelovanje u izradi Regionalnog program djelovanja za mlade Istarske županije 

Savjet mladih uključio se krajem 2016. godine u izradu Regionalnog programa za mlade kojeg je 

u suradnji sa partnerima i udrugama mladih provela Istarska županija i donijela na sjednici Skupštine 

Istarske županije 26. ožujka 2018. godine. Partneri na projektu bili su Udruga za mlade FET Alumni 

Pula te Udruga za mlade Alfa Albona iz Labina, te stručnim suradnicima za provedbu projekta - 

Društvu za istraživanje i potporu iz Rijeke. 
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Izradu programa financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 

iznosu od 52.500 kn, dok je preostali iznos financirala Istarska županija. 

Temeljem prikupljenih podataka iz više od 400 upravnih akata, dokumenata i drugih izvora, 

tijekom 12 mjeseci, kvalitativnim i kvantitativnim metodama, s više ili manje aktivno uključenim 

ključnim dionicima, različitim metodama prikupljanja podataka i stavova, metodama „otvorene 

koordinacije“ ili strukturiranog dijaloga s mladima, nastao je dokument čiji sažetak u nastavku izdvaja 

osnovne smjernice za razvoj politika za mlade u Istarskoj županiji. U dokumentu iznose se sažeti 

zaključci, a svrha predloženih mjera je dugoročno planirati unaprjeđenje i promjenu društvenog 

položaja mladih Istarske županije. Dobiveni rezultati i smjernice potpuno su kompatibilni s 

Nacionalnim programom za mlade i EU strategijom za mlade i normativnim okvirom koji prati „sektor 

javnih politika za mlade i s mladima“. 

Metodologija izrade programa za mlade temeljila 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 može se pratiti na Facebook stanici RPZM gdje će se kontinuirano 

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

Sveukupno 7 područja djelovanja sadrže 40 mjera koje obuhvaćaju 118 provedbenih zadataka 

po tematskim područjima kako slijedi:  

 

1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja;  

2. Zapošljavanje i poduzetništvo;  

3. Socijalna zaštita i uključivanje, 

4. Zdravlje i zdravstvena zaštita, 

5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, 

6. Kultura i mladi, 

7. Mladi u europskom i globalnom okruženju.  

 

 

 
 

Fotografija s radnog sastanka u prostorijama Istarske županije u Pazinu održanog 23. siječnja 2017. 

godine na kojima se nalaze i članice Savjeta mladih Grada Pazina
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Pazinski srednjoškolci aktivno su doprinijeli izradi Regionalnog programa za mlade – fotografija 

snimljena na fokus grupi održanoj 5. svibnja 2017. godine u Pazinu 

 

Regionalni programa izrađivan je u dvije faze. U prvoj, eksplanatornoj fazi, prikupljani su 

podaci o mladima, dok je drugu fazu obilježilo pet ciklus a strukturiranog dijaloga.  

Savjet mladih je sudjelovao na sastanku 23. siječnja 2017. godine u Pazinu između 

predstavnika članova savjeta mladih gradova i općina Istarske županije te Savjeta mladih Istarske 

županije, s partnerima (Udruga mladih i Alumni FET, Alfa Albona) i nositeljem (Istarska županija) te 

stručnim suradnicima na projektu (Društvo za istraživanje i potporu) kako bi što više mladih bilo 

kvalitetno informirano i uključeno u sve faze izrade Regionalnog programa. Na sastanku i edukaciji za 

provedbu prikupljanja podataka o kapacitiranosti organizacija civilnog društva i njihovoj spremnosti 

za doprinos izradi programa za mlade sudjelovalo je 20 -tak mladih iz Buzeta, Pazina, Medulina, Pule, 

Labina, Poreča i dr. 

Savjet mladih Grada Pazina posebno se aktivno uključio u fokus grupe održane 27. lipnja 

2017. godine u Pazinu. Na njima je sudjelovalo je 17 osoba, od kojih 5 predstavnika mladih (savjeta 

mladih i udruga mladih). Također, rasprava (konzultiranje) vodila se u radnim skupinama, u trajanju 

od sat i 30 minuta po području. Partneri i nositelj dostavili su zapisnike s rasprava u radnim skupinama 

pa su konstruktivna i nova rješenja unesena u obrasce za raspravu (materijale za 6 područja) te prema 

rezultatima uneseni su prijedlozi za sljedeću fazu: „analiza ciljeva programa i mjera za realizaciju“. 

Kriteriji za oblikovanje novog/modificiranog obrasca bili su: potvrđivanje postojećih predloženih 

problema, mogućnosti i ključnih dionika za svako područje te uključivanje novih inovativnih i 

argumentiranih (evidence based) prijedloga. U obrascima za internetsku javnu raspravu sintetiziralo se 

rezultate prethodnih analiza o dostupnim resursima iz „mape zajednice“ i rezultati provedenog 

istraživanja o kapacitiranosti i percepciji problema mladih u kojima su sudjelovale organizacije 

civilnog društva i pojedine javne ustanove. Obrazac je bio strukturiran tako što su naglašeni ciljevi 

djelovanja u pojedinom području, iskazani problemi, mogućnosti za rješavanje tih problema te 

istaknuti su ključni dionici koji moraju biti uključeni u djelovanje. Od sudionika se tražilo da iznesu 

probleme i potrebe mladih iz perspektive rada udruge s mladima, kao i da iznesu moguća rješenja. 

Osim toga, sudionici su upitani o ključnim dionicima koji trebaju biti uključeni u rješavanje tih 

problema. Svi sudionici prikupljanja podataka o kapacitiranosti organizacija civilnog društva i ključni 

dionici zamoljeni su da rasprave o predloženim problemima i rješenjima sa svojim članovima. 

Drugi ciklus strukturiranog dijaloga u kojem su sudjelovali članovi Savjeta mladih su bile 

javne rasprave (javni forumi) o problemima mladih Cilj rada na javnom forumu bio je odrediti ciljeve 

programa za mlade te mjere za postizanje tih ciljeva temeljem već utvrđenih problema i mogućnosti te 

određenih ključnih dionika. Kako je javni forum prilika za susret mladih i stručnjaka te donositelja 

odluka, pozvani su članovi predstavničkih tijela, izvršnih tijela te djelatnici (pročelnici) Istarske 

županije, kao i predstavnici ustanova i udruga te mladi. Strukturirane javne rasprava održane su u Puli 

te u Pazinu - 12. listopada 2017. godine, u Pazinu, uz prisustvo 22 osobe. Većina sudionika bili su 

stručnjaci, iako su bili prisutni i predstavnici mladih. Važno je da su na javnim forumima sudjelovali 
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mladi, uglavnom srednjoškolci te predstavnici Savjeta mladih Grada Pule, Savjeta mladih Grada 

Labina i Savjeta mladih Istarske županije, čelnici javnih ustanova te pročelnici upravnih odjela. Svi 

sudionici prethodno su dobili obrasce prema područjima djelovanja za mlade s dosadašnjim 

rezultatima i prijedlozima ciljeva i mjera za izradu programa. Materijal za javnu raspravu sastojao se 

od sintetiziranih rezultata internetske javne rasprave, a vodili su ih stručni suradnici (moderatori) 

provoditelja izrade Programa. Koristila se metoda world caffe-a pa su konzultacije vođene u 

skupinama u kojima su bili mladi i predstavnici ključnih dionika. Metodom rada u skupinama, 

razmjenom iskustava i perspektiva omogućen je i dijalog između različitih predstavnika, a prikupljeni 

su dodatni podaci o problemima i potencijalnim rješenjima. Cilj ove faze je prikupljanje mišljenja o 

potrebama mladih iz različitih perspektiva kako bi se u zajedničkom dijalogu i debati utvrdili prioriteti 

javnih politika za mlade. Teme i sadržaj, odnosno glavni problemi o kojima se prikupljalo podatke 

odabrani su prema područjima od interesa za mlade (iz EU strategije), odnosno preporučenim 

indikatorima za analizu, a usklađeni su prema iskazanim podacima iz prve, eksplanatorne faze u kojoj 

smo dobili podatke o kojima se vodi evidencija. 

U trećem ciklusu strukturiranog dijaloga upućen je prijedlog Programa udrugama i 

ustanovama koje su sudjelovale u prethodnim fazama na raspravu. U četvrtom ciklusu upućen je 

pročišćen i korigiran prijedlog Programa naručitelju – Istarskoj županiji, radi pokretanja procedure za 

usvajanje – javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti. U završnom ciklusu pokrenuta je 

procedura za prijedlog stavljanja na dnevni red Skupštine i usvojen je Konačni tekst Regionalnog 

programa za mlade Istarske županije. 

 

2. 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, uz uvažavanje Preporuka 

Volonterskog centra Istre. 

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. 

Prilikom formiranja Prijedloga Pravilnika konzultirani su dionici bitni za proces izrade ovakvog 

Pravilnika – Savjet mladih Grada Pazina, Komisija za stipendiranje Grada Pazina, službenici 

Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti te Volonterskog centra Istre. 

Navedena udruga izdala je „Preporuke mladih za poboljšanje sustava stipendiranja iz javnih izvora na 

području Istarske županije“ na temelju proanaliziranih 35 akta jedinica lokalne samouprave s područja 

Istarske županije te fokus grupa koje su vođene na temu stipendiranja. Navedeno istraživanje 

provedeno je od listopada 2015. do travnja 2016. godine u sklopu projekta „Projekt PYTBUL – 

Empowering Youth in the Region“. 

Izrađen je prijedlog novog teksta Pravilnika kao plod konstruktivne rasprave i aktivnog 

uključivanja relevantnih dionika. 

U odnosu na postojeći Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja 

Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/11.) uvrštene su izmjene koje su imale 

sljedeće ciljeve: 

1. Olakšati procedure prilikom prijave učenika i studenata na Natječaj 

2. Uvažiti prigovore učenika i studenata 

3. Valorizirati društveni angažman prijavitelja 

4. Umanjiti utjecaj isprava upitne dokazne vrijednosti (Potvrde o primanjima) 

5. Redefinirati i proširiti bodovanje prijavitelja na temelju deficitarnosti kadrova 

6. Redefinirati obvezu zapošljavanja po završetku školovanja.  

Izmijenjeni je tekst Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada 

Pazina donesen na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 25. srpnja 2017. godine.  
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3. Aktivnosti povezane s provođenjem Erasmus Plus programa u kojima su uključeni mladi s 

područja Grada Pazina 

 

Savjet mladih Grada Pazina s posebnom je pažnjom pratio rad Centra za mlade Alarm odnosno 

njegovo daljnje organizacijsko kapacitiranje kroz provođenje Erasmus Plus programa koje je taj 

Centar provodio uz formalnu i mentorsku potporu Društva „Naša djeca“ Pazin. 

Osim na području Pazina, mladi Pazina su bili partneri na međunarodnim Erasmus Plus 

projektima i to već drugim partnerstvom sa školom Gornji Petrovci iz Slovenije te partnerstvom s 

organizacijom mladih „Ligzda“ iz Latvije. 
Od 30.6. do 08.07.2017. Osnovna Škola Gornji Petrovci iz Slovenije organizirala je projekt „Our 

Story has no borders“ te s organizacijama za mlade Unique projects iz Litve te organizacijom za mlade 

ATIC iz Rumunjske. Obrađivali su razne teme kao što su stereotipi i predrasude protegnute kroz 

pitanje migrantskog vala koji je obuhvatio taj dio Slovenije. Kao rezultati projekta napravljen je kratki 

film, sudionici su posjetili gradonačelnika grada Lendave Ferenca Horvatha koji je uz prezentaciju 

grada podijelio iskustvo zbrinjavanja izbjeglica te stvaranje dobre tolerancije u gradu u kojem zajedno 

živi i djeluje više narodnosti, poslana su pisma na temu „Izbjeglice u našoj državi“ predstavnicima 

Europskog parlamenta. Uz radionice održane su i razne igre upoznavanja, organiziran je posjet 

Termama 3000 u Moravskim toplicama te se uz ostale sudionike predstavilo Hrvatsku i Grad Pazin. 

Voditeljica mladim Pazincima je bila Paula Jurman. 

 

 

 
 

Članak iz Glasa Istre vezan za sudjelovanje mladih iz Pazna u Erasmus Plus projektima 

 

Od 11. do 19. srpnja 2017. godine mladi Pazina su zajedno s voditeljicom Nevom Ljuštinom 

proveli su osam dana u Latviji na razmjeni mladih. Zajedno s partnerima iz Turske, Bugarske, Italije, 

Latvije i Belgije boravili su u gradu Rujieni. Svakodnevno su na temu “Bullying is not cool” imali 

radionice i razne aktivnosti, snimali filmove i provodili socijalne eksperimente. Imali su i organiziran 

izlet do obližnjeg grada Valmiere nedaleko granice s Estonijom. U 2018. godini planiraju ostvariti 

sličnu razmjenu mladih u Pazinu. 
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4. Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Samoboru 

U Samoboru je od 1. do 2. prosinca održana Nacionalna konferencija savjeta mladih RH, u 

organizaciji Udruge gradova u RH i Savjeta mladih Grada Samobora. Savjet mladih predstavljale su 

predsjednica Valentina Rabar i potpredsjednica Iva Luk dok je kao panelist nastupio viši stručni 

suradnik za odgoj i obrazovanje Anton Finderle s temom predstavljajući Grad Pazin kao primjer dobre 

prakse u uređenju poslovnika o radu Gradskog vijeća. 

Na konferenciji su bili prisutni predstavnici 52 savjeta mladih, odnosno ukupno 98 sudionika, što 

je čini najvećim godišnjim okupljanjem savjeta mladih u Hrvatskoj.  Od strane predstavnice 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Monike Bogeljić predstavljeno je 

Izvješće o savjetima mladih za 2016. godinu. Posebno je naglašen problem što određene jedinice 

lokalne i regionalne samouprave ignoriraju zakonsku obvezu godišnjeg dostavljanja izvješća pa samim 

time ono nije potpuno. Prema tom izvješću, na kraju 2016. godine bilo je osnovano 19 županijskih, 66 

gradskih i 66 općinskih savjeta mladih, odnosno njih samo 26% u odnosu na ukupan broj JLRS-a.  

 

 

Anton Finderle, Iva Luk i Valentina Rabar na Nacionalnoj konferencija Savjeta mladih u Samoboru, 1-2. 

prosinca 2017. godine 

5. Ostale aktivnosti Savjeta mladih Grada Pazina  

Savjet mladih Grada Pazina je održao dvije sjednice u 2017. godini. Prvu, 8. lipnja 2017. godine 

zajedno s Komisijom za stipendiranje Grada Pazina te predstavnicima Upravnog odjela za 

samoupravu, upravu i društvene djelatnosti na kojoj je donijet završni tekst prijedloga  Pravilnika o 

dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina. Drugu, 29. prosinca 2017. 

godine na kojoj su sveukupno rezimirane aktivnosti Savjeta mladih u 2017. godini sa slijedećim 

Dnevnim redom: 

       1. Nacionalna konferencija Savjeta mladih u Samoboru; 2. Rad Savjeta mladih u 2017. godini i 

prijedlog eventualnih izmjena članova (procedura); 3. Evaluacija provedenog natječaja Pravilnika o 

stipendiranju učenika i studenata; 4. Erasmus Plus programi i drugi programi razmjene u Pazinu 

(Društvo Naša djeca, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazinski kolegij klasične gimnazije i 

dr.); 5. Uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u OŠ Vladimira Nazora Pazin; 6. Regionalni 

program djelovanja za mlade Istarske županije (informacija) i 7. Razno. 
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Sa sjednice članova Savjeta mladih Grada Pazina 29. prosinca 2017. godine 

  

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 2017. godine objavljeno je 32 objave (lani 29), za koje je zabilježeno 9.598 pregleda 

(lani 5.856). Broj osoba kojima se sviđa ova Facebook stranica se popeo na 472 (lani 446). 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 nadležnim Upravnim odjelom 
 

U 2017. 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 2017. godini Proračunom je bilo predviđeno 10.000,00 kuna, a 

utrošeno je 546,00 kuna, budući da su svi troškovi za navedene aktivnosti pokriveni izvan Proračuna 

Grada Pazina.   

  

 

 
KLASA: 021-06/18-01/02 

URBROJ: 2163/01-05-03-18-1 

U Pazinu, 13. travnja 2018.  

 

 

 

 

 

        Predsjednica Savjeta mladih 

               Valentina Rabar, v.r. 

 

 

 

 

 


