


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

    ISTARSKA ŽUPANIJA  

            GRAD PAZIN  

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  

                 Grada Pazina 

 

KLASA: 550-01/19-01/13 

URBROJ: 2163/01-05-05-19-10 

Pazin,  25. srpnja 2019. 

 

Temeljem odredbe članka 17. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“, br. 23/15), Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada 

Pazina na 5. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2019. godine, donosi  

 

IZVJEŠTAJ O RADU 

POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADA PAZINA 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

I. UVOD 

 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Pazina (u nastavku: Povjerenstvo) osnovano je 

Odlukom o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina na sjednici Gradskog 

vijeća Grada Pazina održanoj 30. srpnja 2015. godine kao radno i savjetodavno tijelo Gradskoga vijeća 

(Službene novine Grada Pazina 23/2015). 

Povjerenstvo se osniva radi promicanja ravnopravnosti spolova u Gradu Pazinu, provedbe 

Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, što 

znači  da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju 

jednak status i mogućnosti za ostvarivanje svojih prava. 

U okviru svog djelokruga rada Povjerenstvo: 

o raspravlja o pitanjima značajnim za rad Povjerenstva; 

o raspravlja o pitanjima  iz  djelokruga  rada  Gradskog  vijeća  koja su od interesa za  

                   ravnopravnost spolova; 

o predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje  

ravnopravnosti spolova, te način rješavanja navedenih pitanja; 

o daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih 

akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje ravnopravnosti spolova na području Grada 

Pazina; 

o sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa za promicanje ravnopravnosti 

spolova; 

o potiče i provodi trajne i sustavne radnje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i 

podizanja svijesti javnosti o potrebi stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce te 

zaštitu od nasilja u obitelji i drugih oblika nasilja; 

o potiče i predlaže uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u predstavničkom i 

izvršnom tijelu vlasti u gradu, u radnim tijelima i upravnim odborima  na lokalnoj razini; 



o prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja uz unaprjeđenje zaštite žrtava 

obiteljskog nasilja; 

o predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja Programa rada Povjerenstva; 

o po potrebi na sjednice Povjerenstva poziva predstavnike gradskog vijeća i druge stručne 

osobe iz čijeg djelokruga se vodi rasprava; 

o predlaže i druge mjere od značaja za ravnopravnosti spolova, sukladno pozitivnim 

propisima. 

 

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili 

ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i na ženski rod. 

 

Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 19. rujna 2017. godine donijelo Rješenje o imenovanju 

novog saziva Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina kojim se u Povjerenstvo  imenuju: 

Mirjana Galant, Vesna Ivančić, Paolo Jurčić, Miranda Karanović i Nives Matić (Službene novine 

Grada Pazina 33/2017). 

 

II. RAD POVJERENSTVA NA SJEDNICAMA 

 

 U navedenom razdoblju održane su tri sjednice na kojima su uvijek prisustvovali svi članovi 

Povjerenstva, a osim toga, prema potrebi, održavani su sastanci i telefonski dogovori u  svezi 

organizacije i realizacije aktivnosti iz Programa rada. 

 Kao što je navedeno u Izvještaju o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina 

za 2017. godinu, na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj 16. studenog 2017. godine članovi 

Povjerenstva izabrali  su između sebe javnim glasovanjem predsjednicu i zamjenika, sukladno Odluci 

o osnivanju Povjerenstva. Za Predsjednicu je izabrana Mirjana Galant, a za zamjenika predsjednice 

Paolo Jurčić. Na sjednici je donesen Poslovnik o radu Povjerenstva te Program rada Povjerenstva i 

Financijski plan za 2018. godinu. 

 Na drugoj sjednici, održanoj 16. srpnja 2018. godine raspravljalo se o aktivnostima 

Povjerenstva koje su održane; pjesnička večer „Žene kroz oči pjesnika“ i obilježavanje Međunarodnog 

dana obitelji, te dogovor oko aktivnosti koje je još trebalo realizirati; obilježavanje Nacionalnog dana 

borbe protiv  nasilja nad ženama, Međunarodnog dana borbe protiv trgovanja ljudima i Međunarodnog 

dana muškaraca. U svezi realizacije navedenih aktivnosti članovi su dobili zaduženja. S obzirom na 

aktualnost i javne rasprave po pitanju Istanbulske konvencije – Konvencije Vijeća Europe o 

sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji predsjednica Galant prezentirala je 

članovima Povjerenstva navedenu problematiku. Povjerenstvo je donijelo zaključak da članovi 

Povjerenstva mogu održavanjem tribina te  kroz osobnu komunikaciju poticati pripadnike lokalne 

zajednice da prijave nasilje u obitelji. Problema ima, ali mnogo ljudi, osobito žene i djeca taje svoje 

osobne probleme i ono što se dešava unutar četiri zida. 

Na trećoj sjednici,  održanoj 2. listopada 2018. godine donesen je prijedlog Programa rada 

Povjerenstva  za  2019. godinu s prijedlogom Financijskog plana. 

 Na četvrtoj sjednici,  održanoj 22. prosinca 2018. godine raspravljalo se o realiziranim 

aktivnostima u 2018. godini te planiranim aktivnostima u 2019. godini. Sve planirane aktivnosti za 

2018. godinu uspješno su realizirane. U sklopu planiranih aktivnosti za 2019. godinu članovima su 

raspodijeljene obveze u pripremi tih aktivnosti. Osim toga, članovi su dobili informaciju od Galant i 

Karanović o  okruglom stolu „Povelja o ravnopravnosti – pozitivno iskustvo HOLCIMA u 

ostvarivanju politike ravnopravnosti spolova“ koje se održalo u tvrtki HOLCIM d.o.o. Koromačno. 

Radilo se o prezentaciji modela korporativnog upravljanja u kojem tvrtka poduzima aktivnosti kako bi 

čim više žena, koje su podzastupljeni spol, uključila u rad i upravljanje tvrtkom. 



 

III. AKTIVNOSTI POVJERENSTVA  

 

Povjerenstvo je u razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine realiziralo sve aktivnosti 

prema Programu rada Povjerenstva za 2018. godinu. 

Obilježeni su  značajni međunarodni i nacionalni datumi u suradnji sa nadležnim upravnim 

odjelima Grada Pazina, Sigurnom kućom Istra,  obrazovnim ustanovama, Policijskom postajom Pazin, 

Gradskim društvom Crvenog križa Pazin Gradskom knjižnicom Pazin, Domom za odrasle osobe 

Motovun (Domskim bandom), Društvom Naša djeca Pazin, te drugim udrugama, institucijama i 

pojedincima: Međunarodni dan žena – 8. ožujak, Međunarodni dan obitelji – 15. svibanj,  Nacionalni 

dan borbe protiv nasilja nad ženama - 22. rujan,  Međunarodni dan protiv trgovanja ljudima – 18. 

listopad i Međunarodni dan muškaraca – 3. studeni. 

 

1. Međunarodni dan žena  obilježen je 7. ožujka u suradnji sa Gradskom knjižnicom Pazin 

održavanjem pjesničke večeri pod nazivom „Žene kroz oči pjesnika“. Odazvao se iznenađujuće velik 

broj pjesnikinja i pjesnika, ne samo iz Pazina nego i iz ostalih gradova. Obilježavanju se priključila i 

glazbena skupina učenika Pazinskog kolegija – klasične gimnazije prigodnim repertoarom. U 

opuštenoj atmosferi, uz glazbu pjesnikinje i pjesnici čitali su vlastite pjesme. Izvođači i slušatelji bili 

su jako zadovoljni. Ravnateljica Gradske knjižnice također je  izrazila zadovoljstvo i ponudila daljnju 

suradnju. 

 

  



 

 

 

2. Međunarodni dan obitelji  obilježen je 21. svibnja Obiteljskim piknikom na travnjaku iza 

Spomen doma. Povjerenstvo je kao partner Društvu naša djeca Pazin pomoglo u organizaciji. 

Manifestaciji su prisustvovale brojne obitelji. Bio je to pozitivan primjer druženja članova obitelji, 

roditelja i djece, ali i baka, djedova, prijatelja. Svi zajedno sudjelovali su u raznim aktivnostima kao 

što su potraga za blagom, slobodne igre, natjecanje u skakanju vrećama, potezanju konopa, 

humanitarna tombola kojom su prikupljena sredstava za obnovu starog namještaja u društvu naša 

djeca Pazin. Isto tako timovi obitelji sudjelovali su na radionici izrade istarskih fuži.  

3. Uoči 22. rujna, dan ranije, 21. rujna obilježen je  Nacionalni dan borbe protiv nasilja 

nad ženama  u suradnji sa Gimnazijom i srednjom školom Jurja Dobrile u Pazinu te Pazinskim 



kolegijem – klasičnom gimnazijom. Učenici, njihovi voditelji i članovi Povjerenstva krenuli su u 

povorci od Gimnazije i srednje škole Jurja Dobrile kroz Šetalište pazinske gimnazije do Trga slobode 

noseći transparente koje su izradili učenici i crne balone. 

 

 Na trgu se građanima dijelio promotivni materijal Sigurne kuće Istra, učenici su čitali 

prigodne poruke, a nakon toga su u znak sjećanja na ubijene žene, žrtve obiteljskog nasilja pustili u 

zrak crne balone u dostojanstvenoj tišini. 



Osnovni cilj Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama jest senzibiliziranje društva na 

problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da se nasilje ni u kakvom obliku ne tolerira. 

Od inauguracije Nacionalnog dana donesen je zakonodavni okvir koji potiče društvo i institucije na 

intenzivno bavljenje ovim problemom te na njihovu međusobnu suradnju i aktivnost. Osim toga nužno 

je osigurati dostupnost informacija o mogućnostima zaštite, pomoći i podrške osobama koje 

doživljavaju takav oblik nasilja, čemu pridonose aktivnosti poput današnjeg okruglog stola. 

U Hrvatskoj se nasilje nad ženama najčešće događa u obiteljskoj zajednici, koja bi trebala biti 

najsigurnije okruženje. Najčešći počinitelji obiteljskog nasilja su bračni, zatim izvanbračni te bivši 

supružnici, ali i sinovi žrtava. 

Osvješćivanje javnosti o nasilju u obitelji i nasilju nad ženama jedan od bitnih aspekata u 

borbi protiv nasilja nad ženama, s ciljem podrške i pomoći ženama koje su izložene nasilju. Iznimno je 

važno da se  nasilje u obitelji i nasilje nad ženama prepozna kao ozbiljan društveni problem. Treba 

mijenjati  predrasude i stavove o odnosima između žena i muškaraca, a  društvo kao cjelina treba 

djelovati tako da spriječi nasilje u bilo kojem obliku. 

 

4. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv trgovanja ljudima dana 18. listopada u 

organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina i Gradskog društva Crvenog križa 

Pazin održana je edukativna radionica za učenike drugog razreda Osnovne škole Vladimira Nazora u 

Pazinu.  

 
 

Radionica  je sadržajno bila primjerena uzrastu te promišljeno prezentirana kroz animirani 

film Mišica Milica. Prezentaciju je održala  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin 

Marijana Krbavac Žulić. Učenicima je radionica bila zanimljiva,  dobro su je prihvatili i odgovarali na 

postavljena pitanja te naučili važnu pouku da prema nepoznatim ljudima treba biti jako obazriv. 

Predavanja su dala dobru podlogu za daljnji rad s djecom od strane razrednika, stručnih službi 

i roditelja. 

 

 

 



5.  Međunarodni dan muškaraca obilježen je  19. studenog. Serđo Rigo je izradio veliku  

mušku radničku cipelu koja je bila postavljena na Trgu slobode. Nakon uvodne riječi Mirjane Galant 

učenici i učenice Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin čitali su poruke upućene svojoj braći 

očevima i djedovima. Obilježavanju se pridružio i Domski band Motovun sa repertoarom prigodnih 

pjesama.  

 

 

  

                  

 

Međunarodni dan muškaraca inauguriran je 1999. godine na Trinidadu i Tobagu, a 

nakon toga su obilježavanje prihvatile i druge zemlje. Podršku obilježavanju dao je i 

UNESCO  zbog doprinosa rodnoj ravnopravnosti. 



Ciljevi Medunarodnog dana mu5karaca su fokusiranje na zdravlle mu5karaca i
djedaka, pobolj5anje rodnih odnosa, promicanje spolne ravnopravnosti te isticanje pozitivnih
mu5kih uzora koji su dali doprinos zajednici, obitelji, braku ibrizi za djecu.

Ovo obiljeLavar$ejedna je od aktivnosti koju provodi Povjerenstvo s ciljem zaitite i
unaprje<Ienj a prava Lena i mu5karaca u na5em gradu.

Predsjednica
Povjerenstv a za ravnopravnost spolova

Mirjana Galant
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