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IZVJEŠTAJ O RADU 
SAVJETA MLADIH 

GRADA PAZINA 
u 2018. godini  

 

 

 

                                           
 

 

 

 
Na slici (s lijeva): Neva Ljuština, predstavnica Centra za mlade Alarm Pazin, Iva Luk 
(potpredsjednica), Valentina Rabar (predsjednica), Lucija Jedrejčić, pročelnica Nevija Srdoč, 
predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina Davor Sloković, Gradonačelnik Grada Pazina Renato 
Krulčić i Željka Nefat, na zajedničkoj sjednici 10. prosinca 2018. godine u Maloj vijećnici zgrade 
gradske uprave (snimila: Tamara Damijanić) 
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Uvodne napomene: 

 
Gradski savjet mladih Grada Pazina osnovan je 24. prosinca 2007. godine na temelju 

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. 

 

Saziv Savjeta mladih (2016. – 2019.) 
 

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, koji je bio objavljen istog dana na oglasnim pločama Grada Pazina, 
mjesnih odbora, na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr te u Službenim 
novinama Grada Pazina broj 39/2015. 

Nakon provedenog tajnog glasovanja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 
mladih Grada Pazina i utvrđivanja rezultata glasovanja, Gradsko vijeće utvrdilo je 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, Zamjenica članice: JELENA VUKOVIĆ, 2 . Članica: 
IVA LUK,  Zamjenica članice: ŽELJKA NEFAT, (kandidirani ispred Društva „naša djeca 
„Pazin) 3. Članica: KARLA PILAT, Zamjenik članice: NIKOLA ARDALIĆ, (kandidirani ispred 
Udruge za promicanje znanstvene fantastike i fantazije „Albus“ iz Pazina)  4. Članica: 
VALENTINA RABAR, Zamjenica članice: LORENA MATKOVIĆ, (kandidirani ispred Društva 
„Naša djeca“ Pazin) 5. Članica: LUCIJA RUKAVINA, Zamjenik članice: LUKA TOMAC, 
(kandidirani ispred Vijeća učenika Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin). 

U navedenom sazivu Valentina Rabar bila je predsjednica, Iva Luk potpredsjednica, 
članice su bile: Lucija Jedrejčić, Karla Pilat i Lucija Rukavina, a zamjenici članova: Lorena 
Matković, Željka Nefat, Jelena Vuković, Nikola Ardalić i Luka Tomac. 

 
Članovi su izabrani na mandat u trajanju od tri godine. 

http://www.pazin.hr/
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Aktivnosti Savjeta mladih u 2018. godini 
 

Među najznačajnije aktivnosti Savjeta mladih u 2018. godini spadaju:  
1. sudjelovanje u izradi Regionalnog programa djelovanja za mlade Istarske županije,  
2. aktivnosti povezane s provođenjem programa u kojima su uključeni mladi s područja 

Grada Pazina i usmjerenih prema mladima, 
3.   aktivnosti članova Savjeta mladih Grada Pazina u suradnji s Gradom Pazinom, 

4. uključivanje u rad Savjeta mladih Istarske županije, 
5. sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Puli, 

6. ostale aktivnosti Savjeta mladih Grada Pazina. 

 

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

 Savjet mladih Grada Pazina uključio se krajem 2016. godine u izradu Regionalnog 
programa za mlade 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. 

 

 

 

 Izradu programa financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku u iznosu od 52.500 kn, dok je preostali iznos financirala Istarska županija. 

 Na temelju prikupljenih podataka iz više od 400 upravnih akata, dokumenata i drugih 
izvora, tijekom 12 mjeseci, kvalitativnim i kvantitativnim metodama, s aktivno uključenim 
ključnim dionicima, različitim metodama prikupljanja podataka i stavova, metodama 
„otvorene koordinacije“ ili strukturiranog dijaloga s mladima, nastao je dokument koji daje 
osnovne smjernice za razvoj politika za mlade u Istarskoj županiji. U dokumentu se iznose 
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, EU strategijom za mlade i normativnim 
okvirom koji prati „sektor javnih politika za mlade i s mladima“. 
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 Ključnu ulogu osim udruga mladih u procesu uključivanja imali su i savjeti mladih na 
području županije. Regionalni plan djelovanja za mlade sadrži 40 mjera koje obuhvaćaju 118 
provedbenih zadataka, raspoređenih po 7 tematskih područja djelovanja: 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.  

 

 

2. Aktivnosti povezane s provođenjem programa u kojima su uključeni mladi s 
područja Grada Pazina i usmjerenih prema mladima 

 
 Aktivnosti u kojima su članovi Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. godini sudjelovali 

bile su brojne, a među njima se izdvajaju: 

Ožujak i 
travanj 
2018. 

Osmišljavanje i pisanje projekta razmjene mladih  „Pomakni svoje granice“ 
(„Extend your limits“) zajedno s mladima srednjoškolskog uzrasta s 
partnerima iz Bugarske, Crne Gore, Turske, Latvije, Finske, Slovačke i 
Slovenije  

27.-29. 
travnja 
2018. 

Eko pohod Marš na Učku 2018.  
U partnerstvu s Buzetskom udrugom mladih, organiziran je i realiziran 
tradicionalni pohod u koji se uključilo stotinjak sudionika iz Pazina, Buzeta, 
drugih krajeva Istre, ali i šire. 

 

 
Lipanj 
2018. 

Pisanje projekta „Taggiraj se, informiraj se, Alarmiraj se!“ o aktivnim 
mladima u Pazinu u lipnju 2018. godine u partnerstvu s udrugom Psirius iz 
Rijeke, Društvo „Naša djeca“ Pazin, Gimnazijom i strukovnom školom Jurja 
Dobrile Pazin koji je prijavljen na Natječaj mladi 2018 - P.4. Centri za mlade 
Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Projekt nije 
financiran. 

2. lipnja 
2018. 

Koncert povodom Dana Grada Pazina „Pazin gori vol. 3“:  
Koncert je bio vrlo dobro posjećen, okupio je otprilike 300-ak mladih iz cijele 
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Istre i Rijeke koju su uz alternativnu glazbu proslavili Dan Grada Pazina. 
 

 

 
21. lipnja 
2018. 

Info-dan za buduće brucoše – informiranje mladih srednjoškolskog uzrasta o 
studentskom životu i obvezama koje taj život nosi. 

30. lipnja 
– 9. 
srpnja 
2018.  

„RestArt yourself!“ edukativni trening (Ommen, Nizozemska):  
Lucija Jedrejčić, zajedno s 33 mladih iz cijele Europe, učila je o kazališnim 
metodama koje se mogu koristiti u radu s mladima za postizanje kvalitetnije 
povezanosti među članovima grupe i zajedničko stvaranje promjena. 

7. srpnja  
2018. 

Vaterpolo turnir „Zarečki krov“ – volonteri su pripomogli u organizaciji i 
realizaciji cijelog turnira. 

 

 
26.-28. 
srpnja 
2018.   

TradInEtno festival – uključivanje volontera u organizaciju festivala. 

13.-15. 
kolovoza 
2018.  

Kampiranje na Pazinčici – uključivanje volontera u organizaciju i realizaciju 
kampa pod vodstvom Društva Naša djeca Pazin. 

3.-8. 
rujna 
2018. 

Uključivanje u projekt „VolunTeen“ kojeg su provodili zajednički udruga 
ZUM, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin i Ekonomska škola Pula. 
Projekt se sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te 
Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Mladi su sudjelovali na Ljetnoj 
školi volontiranja održanoj od 3. do 8. rujna u Delnicama. 

4.rujna 
2018 

Potpisivanje Ugovora o dodjeli prostora/ nekretnine centru za mlade Alarm 
Pazin u Ulici 154. brigade HV u Pazinu. 

 

 
16.-24. 
rujna 
2018. 

 „It's our project, so we'll PROJ-a-THON-it“ Las Palmas, Španjolska – 
Lucija Jedrejčić kroz neformalno učenje stekla je nova znanja u području 
pisanja projekata razmjena mladih. U suradnji s Latvijom i Španjolskom radi 
na projektu „Pomakni svoje granice“/“Extend your limits“ o mogućnostima 
mladih u sklopu Erasmus+ programa. 

19.-26. „So different, but still the same“ razmjena mladih Murska Sobota, 
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listopada 
2018.  

Slovenija: zajedno s mladima iz susjednih zemalja članovi CMA učili su o 
svojoj kulturi i o kulturama drugih zemalja sa sličnom tradicijom. 

  

22. 
studeni 
2018. 

Sudjelovanje na Edukaciji o načinima financiranja udruga – sudjelovala je 
u ime CMA Pazin Lucija Jedrejčić 
 

15. 
prosinca 
2018. 

Zajednički sastanak Savjeta mladih, Centra za mlade Alarm Pazin i drugih 
neformalnih skupina mladih u prostorijama Centra za mlade u Ulici 154. 
brigade HV 4, s ciljem poticanja uključivanja mladih u javni život Grada Pazina, 
na kojem su članice Savjeta mladih (Lucija Jedrejčić, Valentina Rabar), Centra 
za mlade Alarm (Neva Ljuština, Jan Finderle) uz predstavnika Grada Pazina, 
Antona Finderlea. Sastanku je prisustvovalo 30-ak mladih s područja Grada 
Pazina. 

 

 
 

 

3. Aktivnosti članova Savjeta mladih Grada Pazina u suradnji s Gradom Pazinom 

14. 
svibnja 
2018.  

„Strukturiranim dijalogom do promjene u lokalnoj zajednici“ Viškovo: 
Lucija Jedrejčić i Željka Nefat sudjelovale su na seminaru gdje im je 
predstavljen strukturirani dijalog kao jedan od načina razvoja i stvaranja 
promjena u lokalnoj zajednici. Organizatori su bili Mreža mladih Hrvatske, 
Udruga općina i Udruga gradova u RH. Seminar se održao u općini Viškovo i 
bio je namijenjen osobama iz Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i 
Ličko-senjske županije. Seminar se organizira u sklopu projekta strukturiranog 
dijaloga ''Lokalne priče: strukturirani dijalog kao pokretač lokalne promjene'' koji 
se financira iz programa Erasmus +. Predstavnik Grada Pazina je bio Anton 
Finderle, viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje. 

18.-19. 
rujna 
2018. 

Dvodnevna konferencija ''Dani strukturiranog dijaloga'' održala se 18. i 19. 
rujna 2018. u Zagrebu. Prvoga dana održana je konferencija  „Što omogućiti 
mladima da budu spremni za život i društvo?'' vezana uz 5. ciklus 
strukturiranog dijaloga. Drugi dan događanja bio je rezerviran za sajam dobrih 
praksi u provedbi projekata strukturiranog dijaloga ''Zavrti lokalnu promjenu''. 
Predstavnica Grada Pazina je bila Tamara Damijanić, viša stručna suradnica 
za projekte. 

 

 

4. Uključivanje u rad Savjeta mladih Istarske županije 
 
 Novi saziv Savjeta mladih Istarske županije konstituiran je 19. listopada 2018. godine, 
a među deset članova izabrana je Karla Pilat sa zamjenicom Željkom Nefat. 

 

5. Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Puli 

 U Puli je od 7. do 9. prosinca 2018. godine održana Nacionalna konferencija savjeta 
mladih RH, u organizaciji Udruge gradova u RH i Savjeta mladih Grada Pule. Savjet mladih 
predstavljala je Željka Nefat, a Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić održao je 
prigodni pozdrav u svojstvu potpredsjednika Udruge gradova. 
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 Na konferenciji su bili prisutni predstavnici 49 savjeta mladih, odnosno ukupno 130 
sudionika, što je čini najvećim godišnjim okupljanjem savjeta mladih u Hrvatskoj. Izvješće o 
savjetima mladih za 2017. godinu predstavio je pomoćnik ministrice demografije, obitelji, 
mladih i socijalne politike Ivica Bošnjak. Posebno je naglašen problem određenih jedinica 
lokalne i regionalne samouprave koje ignoriraju zakonsku obvezu godišnjeg dostavljanja 
izvješća pa samim time ono nije potpuno. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku prati stanje u području rada savjeta mladih godišnjim prikupljanjem 
podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Grad Zagreb i dvadeset 
hrvatskih županija dostavili su Ministarstvu tijekom 2018. godine izvještaj za prethodnu 
godinu o djelovanju savjeta mladih na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini. Prema 
dostavljenim podacima, na području Republike Hrvatske osnovano je 106 savjeta mladih od 
kojih je u 2017. godini aktivno djelovalo njih 86. Osnovano je 17 županijskih savjeta mladih, a 
aktivno je djelovalo njih 14, uključujući savjet mladih Grada Zagreba. Od 49 gradskih savjeta 
mladih, bilo ih je 44 aktivnih, a od ukupno 40 općinskih savjeta mladih, aktivno je djelovalo 
njih 28. U odnosu na 2016. godinu, broj aktivnih savjeta mladih u 2017. manji je za 40. 

 U 2017. godini održana je 341 sjednica savjeta mladih te 241 sjednica savjeta s 
lokalnim predstavničkim ili izvršnim tijelom. 98 savjeta mladih donijelo je program rada, a 
njihove su se aktivnosti uglavnom odnosile na sudjelovanje i održavanje tribina, okruglih 
stolova, predavanja, savjetovanja i obuka, najčešće vezanih uz rad savjeta mladih, 
poduzetništvo, obrazovanje, zdravu prehranu te motiviranje mladih za izlazak na izbore. 
Mnogi članovi savjeta mladih sudjelovali su na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u 
Samoboru, zatim u lokalnim i partnerskim programima i projektima (U čem' je problem), u 
različitim humanitarnim, volonterskim, zabavnim, edukativnim i sportskim aktivnostima 
(božićne radionice, profesionalna orijentacija maturanata, upoznavanje mladih s programima 
razmjene EVS, Erasmus+) ili obilježavanju prigodnih datuma (Europski tjedan mladih, Dan 
narcisa, Sat za planet Zemlju).  

 Od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tek nešto više 
od 18% njih iskoristilo je zakonsku mogućnost, ali i obvezu osnivanja savjeta mladih. Prema 
tom Izvješću, u Istarskoj županiji, uz pazinski, bili su aktivni savjeti mladih u Buzetu i Puli od 
gradova, u Medulinu od općina te županijski Savjet mladih. 

 U radu konferencije su sami sudionici mapirali najčešće izazove s kojima se susreću 
u svom radu. Istaknuti su tako izostanak uključivanja svih članova u rad, neinformiranost svih 
dionika o djelokrugu rada savjeta, pretjerana politizacija u radu savjeta, problemi u odnosima 
s udrugama te odnosi sa stručnim službama u JLRS-ima. Nakon mapiranih izazova, 
sudionici su sami ponudili rješenja za iste kroz raspravu u grupi, ali i u zajedničkoj raspravi. 

 

6. Ostale aktivnosti Savjeta mladih Grada Pazina  

Savjet mladih Grada Pazina je održao je zajedničku sjednicu s predstavnicima 

izvršne i predstavničke vlasti Grada Pazina te djelatnicima Upravnog odjela za samoupravu, 

upravu i društvene djelatnosti 10. prosinca 2018. godine sa sljedećim dnevnim redom: 1. 

Aktivnosti članova Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. godini, 2. Aktivnosti članova Savjeta 
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mladih Grada Pazina u suradnji s Gradom Pazinom u 2018. godini, 3.Savjet mladih Grada 

Pazina u 2019. godini, 4. Razno. 

U 2018. godini rad Savjeta mladih Grada Pazina bio  je obilježen nemogućnošću 

prisustvovanja sjednicama svih članova Savjeta mladih, iz osobnih zdravstvenih razloga te 

zbog odlaska na školovanje izvan područja Grada Pazina, pa su se aktivnosti odvijale putem 

angažmana preostalih članova Savjeta mladih. 

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.  

Tijekom 2018. godine objavljene su 42 objave (lani 32), za koje je zabilježeno 8.038 
pregleda (lani 9.598). Broj osoba kojima se sviđa ova Facebook stranica se popeo na 509 
(lani 472). 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.  

 

Suradnja Savjeta mladih s nadležnim Upravnim odjelom 
 

U 2018. godini zabilježena je značajna suradnja Savjeta mladih s Upravnim odjelom 
za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina. Uz gore navedene aktivnosti 
koje su provedene u uskoj suradnji Svjeta i Odjela, odrađene su i brojne druge aktivnosti koje 
su povezane s radom Savjeta mladih. 

Za rad Savjeta mladih u 2018. godini Proračunom je bilo predviđeno 10.000,00 kuna, 
a utrošeno je 0,00 kuna.   

  
 

 
KLASA: 021-06/19-01/02 
URBROJ: 2163/01-05-03-19-1 
Pazin, 15. ožujka 2019.  
 
 
        Predsjednica Savjeta mladih 
               Valentina Rabar, v.r. 
 
 
 


