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                 ŽUPAN  
KLASA: 023-06/20-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-12 
Pula, 13. srpnja 2020. 
     

      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
     n/p predsjednika Valtera Drandića 

       Dršćevka 3,  
52 000 Pazin 

 
 
Predmet: Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu 
 
Temeljem članaka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst) i čl. 78. st. 5. Poslovnika 
Županijske skupštine („Službene novine istarske županije“ 14/09 i 4/13), Zamjenik župana koji 
obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 13. srpnja 2020. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Daje se pozitivno prethodno mišljenje na Izvješće o radu Savjeta mladih Istarske 
županije za 2019. godinu koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

 
2. Ovaj Zaključak dostavlja se Skupštini Istarske županije.  

 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se predsjednik 

Savjeta mladih Alen Gržinić, a za dodatno obrazloženje Vesna Ivančić, pročelnica 
Stručne službe Skupštine. 

 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Zamjenik župana koji 
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 

 
 
 
 

 

 
 



                                                             
 

 Na temelju članka članka 19. st. 6.  Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 
41/14), čl. 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst), te članka 15. Odluke o osnivanju 
Županijskog savjeta mladih Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 
17/2014), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _______________ 2019. 
godine donosi 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2019. godinu, 
usvojen na sjednici Savjeta mladih dana 10. lipnja  2020. godine. 

 
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio. 

 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj. 
Pazin, 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
 

Predsjednik 
            Skupštine Istarske županije 

       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
 

 
OBRAZLOŽENJE 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 65. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18- 
pročišćeni tekst),  kojim je propisana nadležnost Skupštine da donosi odluke i druge opće akte 
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Istarske županije. 

Prema članku 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) program 
rada Savjeta odobrava predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, pa 
stoga i prihvaća Izvješća o radu Savjeta mladih.  

Sukladno članku 17. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“, broj 17/14) , Županijska skupština očituje se o Izvješću 
o radu Savjeta mladih. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE 
NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 

Ovim aktom utvrđuje se sadržaj Zaključka o prihvaćanju Izvješća o rada Savjeta mladih 
Istarske županije za 2019. godinu. 
Savjet mladih donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu, većinom glasova svih 
članova toga savjetodavnog tijela Županijske skupštine. Sukladno Zakonu o savjetima mladih 
i Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije, analogno navedenom 
Savjet mladih podnosi  Izvješće o radu. Izvješće o radu za 2019. godinu sadržava slijedeća 
poglavlja, koja obuhvaćaju grupe aktivnosti: 
1. Uvod  
2. Istraživanje potreba mladih u Istarskoj županiji,  

- Izvješće o radu Savjeta mladih u istarskoj županiji za 2019.  
3.  Nacionalni program djelovanja za mlade  i Regionalni programa djelovanja za mlade 
Istarske županije od 2018 . do 2022. , 

- Nacionalni program djelovanja za mlade,  
- Regionalni program djelovanja za mlade u Istarskoj županiji,  

4. Aktivnosti Savjeta mladih u 2019. godini u Istarskoj županiji,  
 - Obilježavanja značajnih obljetnica,  
 - Edukacije, 
 - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 
 - Praćenje rada Kluba studenata Istre u Zagrebu,  

- Mladi u digitalnom svijetu, 
5. Sudjelovanje na međunarodnim, nacionalnim i regionalnim konferencijama za mlade  
6. Osiguranja financijskih sredstava, poticanje i održavanje mehanizama sudjelovanja mladih 
u procesima donošenja odluka koje su od interesa za mlade. 
 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 
 Sredstva potrebna za rad Savjeta mladih Istarske županije nalazila su se u razdjelu 1 
Stručne službe Skupštine planirana su u iznosu od 30.000,00 kn, a utrošena u iznosu od  
9.339,00 kn.  
 
IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
 
 U privitku se dostavlja tekst predmetnog Zaključka. 



                                                             
 

 
 Savjet mladih  
Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU  

 
SAVJETA MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

 ZA 2019. GODINU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pazin, svibanj  2020.                                                                                 



                                                             
 

SADRŽAJ: 
 
 
1. Uvod  

 
2. Istraživanje potreba mladih u Istarskoj županiji,  

- Objedinjeno Izvješće o radu Savjeta mladih u Istarskoj županiji za 2019.  
 
3.  Nacionalni program djelovanja za mlade  i Regionalni programa djelovanja za mlade 
Istarske županije od 2018 . do 2022. , 

- Nacionalni program djelovanja za mlade,  
- Regionalni program djelovanja za mlade u Istarskoj županiji,  

 
4. Aktivnosti Savjeta mladih u 2019. godini u Istarskoj županiji,  
 - Obilježavanja značajnih obljetnica,  
 - Edukacije, 
 - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 
 - Praćenje rada Kluba studenata Istre u Zagrebu,  

- Mladi u digitalnom svijetu, 
 
5. Sudjelovanje na međunarodnim, nacionalnim i regionalnim konferencijama za mlade  
 
6. Osiguranja financijskih sredstava, poticanje i održavanje mehanizama sudjelovanja mladih 
u procesima donošenja odluka koje su od interesa za mlade. 



                                                             
 

 Na temelju čl. 17. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije", broj 17/14) Savjet mladih Istarske županije na sjednici 
održanoj dana  10. lipnja 2020. godine   donosi  
 

IZVJEŠĆE O RADU 
SAVJETA MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

ZA 2019. GODINU 
 
 1. UVOD 

 
 

Savjet mladih Istarske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine od 11. rujna 
2014.  godine, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 
41/14). 

 
Savjet je savjetodavno tijelo Skupštine Istarske županije, čiji je osnovni cilj 

osiguravanje boljeg položaja mladih i mogućnosti utjecaja na donošenje odluka u 
predstavničkom i izvršnom tijelu Županije.  

 
Javni poziv za predlaganje ovog saziva Savjeta mladih objavljeni su 15. svibnja 2018. 

i 26.06. 2018. godine na koje su svoje kandidature istake slijedeće udruge mladih: Udruga 
mali veliki mikrofon Buzet, Centar za mlade Alarm Pazin, Sportska zajednica Općine 
Ližnjan, Društvo naša djeca Vodnjan – Societa' nostra infanzia Dignano, Lions club Pula, 
Udruga maldih i Alumni FET Pula, SDP, ŽO SDP istarske županije, Forum mladih, Živi zid, 
Udruga labinske mažoretkinje, Labin i Istarski demokratksi sabor – Dieta democratica 
istriana.  

Skupština Istarske županije imenovala je slijedeće članove i zamjenike članova:  
· Alen Gržinić / Bruno Jurada  
· Paulo Načinović / Elin Glavičić 

· Luka Premate / Marko Zubonja 

· Patricija Šuster / Romnia Popović 

· Ivona Peruško / Paola Tanković, 
· Virna Kisiček / Karla Havić, 
· Gabrijela Makovac / Ariana Jugovac, 

· Ivana Pejković / Tea Cvek, 
· Giorgia Grbac / Tijana Živko,  
· Karla Pilat / Željka Nefat 

 
Konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih održana je 19. listopada 2018. 

godine u nazočnosti župana mr.sc. Valtera Flego i zamjenice predsjednika Skupštine Tamare 
Brussich. Mandat Savjeta mladih traje tri godine.  
 Za predsjednika Savjeta mladih izabran je Alen Gržinić, a za zamjenike Paulo 
Načinović i Ivona Peruško 
 

Savjet mladih   je u 2019. godini održao slijedeće sjednice: 
 

3. sjednica – 21. ožujka 2019. 
 

. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice  
2. Izvješće sa Kongresa Savjeta mladih Republike Hrvatske, 
3. Dan mladih Istarske županije, 
4. Dan Europe 



                                                             
 

5. Mladi u digitalnom svijetu, 
6. Razno. 
 

4. sjednica - 5. travnja 2019. 

Sjednici prisustvuju predstavnici Savjeta mladih JLS i zamjenica župana  

1. Cyberbullyng. 
2. Dan Europe  
 

5. sjednica – 26. lipnja 2019.  

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice  
2. Razmatranje Pravilnika o stipendiranju za deficitarna zanimanja u zdravstvu, 
3. Suradnja sa Savjetima mladih Primorsko-goranske i Varaždinske županije,  
4. Definiranje naziva Savjeta mladih na talijanskom jeziku i izrada promidžbenih materijala,  
5. Gremo na Učku – informacija i inicijativa, 
6. Razno.  
 

6. - sjednica 19. srpnja 2019.   

1. Informacija Savjeta mladih o njihovom radu i aktivnostima:  
a) O održavanju Dana mladih Istarske županije u Rovinju, 13. rujna 2019. godine,  
b) O pripremama za kampanju cyberbullying (sprečavanje nasilja na internetu), 
c) O  suradnji sa Savjetima mladih Varaždinske županije i Primorsko-goranske županije 
d) Savjet mladih prihvatio je Izvješće o radu za 2018. godinu,  
2. Savjet mladih javio se s prijedlozima na Savjetovanje sa  javnošću – vezano za Pravilnik o dodjeli 
stipendija studentima na studijima za deficitarna  zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji – analiza 
izvješća, 
3. Inicijativa za održavanje Smotre fakulteta po uzoru na druge sredine koje imaju sveučilišne studije 
koje to provode kako bi se popularizirali studiji.  
4. Implementacija Regionalnog programa za mlade Istarske županije, 
 

7- sjednica 22. studenog 2019.  

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. i 6. sjednice,  
2. Program rada Savjeta mladih Istarske županije za 2020. godinu,  
3. Izvješće sa 5. Kongresa Savjeta mladih RH održanog od 23.-25. kolovoza 2019. u Varaždinu,  
4. Izvješće Koordinacije županijskih savjeta mladih održane od 18.-20. listopada 2019. godine u Požegi,  
5. Inicijativa vezano za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja srednjih škola, 
6. Organizacija Mreže Savjeta mladih Istarske županije,  
7. Informacija vezano za savjetovanje s javnošću – Odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu rada 
upravnih tijela IŽ, 

 

 
2. ISTRAŽIVANJE POTREBA MLADIH U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

 
Kako bi se rad Savjeta mladih što kvalitetnije provodio potrebno je kontinuirano raditi na 

prikupljaju informacija o položaju mladih u društvu. U 2017. i 2018. godini provedena su 
istraživanja u okviru izrade Regionalnog programa za mlade, koji je strateški dokument 
Istarske županije koji ima za cilj definirati javne politike prema mladima. U tom kontekstu 
analizirani su svi dostupni podaci o položaju mladih, provedeno terensko istraživanje o radu 
udruga mladih i za mlade. Svi navedeni pokazatelji su detaljno prezentirani u Regionalnom 
programu za mlade, potkrepljeni izvorima ili analizama koje su vršene za potrebe izrade 
navedenog dokumenta, te ih stoga nećemo detaljno navoditi u ovom Izvješću.  

 



                                                             
 

 
 
 
OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U 

2019. GODINI 

 
 
 Tijekom 2019. godine prikupljeni su i podaci o osnovanim i aktivnim Savjetima mladih 
u Istarskoj županiji u 2018. godini koji su objavljeni u Izvješću koje je objavilo Ministarstvo za 
obitelj, demografiju, socijalnu politiku i mlade 
 
Od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH u njih 119 osnovani 
su Savjeti mladih, od kojih aktivno djeluje 92 čime je zaustavljen pad broja Savjeta mladih koji 
aktivno djeluju. Od ukupno 16 županijskih Savjeta mladih uključujući i Grad Zagreb aktivno je 
njih 15. Od 64 gradska savjeta mladih aktivno je 48, a od osnovanih 39 aktivnih savjeta mladih 
u općinama aktivno je djelovalo njih 29.  
Kada se uspoređuju podaci najviše aktivnih savjeta mladih je na razini županija (70%), 
gradova (37%) i općina svega 6,7%).  
 
Cjeloviti izvješće dostupno je na:  
  
https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages//Vijesti2020//Godisnje%20izvjesce%20o%20proved
bi%20Zakona%20o%20savjetima%20mladih%20u%202018._za%20objavu.pdf 
 
 
Tijekom 2019. godine od 10 gradova u Istarskoj županiji u njih 8 djelovao je Savjet mladih 
Savjet mladih nije djelovao u Gradu Buje-Buie i Umag-Umago. Od ukupno 31 općine Savjet 
mladih djelovao je samo u Općini Medulin. Savjet mladih Istarske županije pokrenuo je 
inicijativu za umrežavanje Savjeta mladih Istarske županije sa Savjetima mladih  jedinica 
lokalne samouprave kako bi dao dodatnu potporu njihovom radu. To podrazumijeva 
povremene zajedničke sjednice Savjeta mladih Istarske županije sa predstavnicima Savjeta 
mladih JLS.  
 
Objedinjeno izvješće o radu Savjeta mladih nalazi se u privitku ovog dokumenta.   
 

 
3.  NACIONALNI  PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE ZA PERIOD I 

REGIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE  ISTARSKE ŽUPANIJE  
 
NACIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE  

 

 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je po isteku Nacionalnog 
programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine pristupilo izradi novog dokumenta 
za mlade, četvrtog po redu, koji će obuhvatiti vremensko razdoblje od pet godina, tj. do 2024. 
godine.   
  
Opći cilj Nacionalnog programa za mlade je stvaranje društvenih pretpostavki za razvoj 
potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života i njihove optimalne društvene 
integracije. 
  



                                                             
 

Radna skupina osnovana za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade, 
sastavljena od predstavnika tijela državne uprave, udruga mladih i za mlade, znanstvenih i 
obrazovnih institucija, poslodavaca (HUP i HGK) i sindikata te drugih relevantnih dionika, 
definirala je sljedeća područja Nacionalnog programa:  
  
1. Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje  
2. Zapošljavanje i poduzetništvo  
3. Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice 
4. Socijalna uključenost  
5. Zdravlje i sport  
6. Mladi u ruralnim područjima 
7. Kultura 
8. Rad s mladima 
9. Mladi u europskom i globalnom okruženju. 
  
  
U skladu sa smjernicama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo je provelo postupak 
usuglašavanja Nacrta Nacionalnog programa za mlade, od 2020. do 2024. godine s 
nositeljima predloženih mjera i suradnicima u provedbi odnosno nadležnim tijelima državne 
uprave.  
  
Po završetku navedenog postupka, 21. siječnja 2020. godine otvoreno je savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću o Nacrtu Nacionalnog programa za mlade u trajanju od 20 dana.  
Očekivano vrijeme upućivanja dokumenta na usvajanje Vladi Republike Hrvatske bio je kraj I. 
kvartala 2020. godine, međutim potrebno analizirati veliki broj primjedbi pristiglih u postupku 
savjetovanja.  
  

 
REGIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE  

 
Istarska županija je s Udrugom mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i 

turizma „dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Udrugom Alfa Albona, Labin, Kalić 
2 pripremila projekt Regionalni program za mlade Istarske županije Izradi programa aktivno 
se uključila i udruga Društvo za istraživanje i potporu iz Rijeke.  

Regionalni programa za mlade. usvojen je od Skupštine Istarske županije dana 26. ožujka 
2018. godine. Tijekom 2019. godine Župan je donio je Odluka o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za praćenje provedbe Regionalnog programa za mlade Istarske županije u 
sastavu: Bruno Jurada i Gabrijela Makovac, članovi Savjeta mladih istarske županije, Nada 
Katić ispred udruge mladih i Alumni Fet Pula, Anja Šumberac ispred udruge Alfa Albona, Dea 
Blažina, iz Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i Silvija Škopac ispred 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.  

Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije, rad s mladima, prešao je 
u djelokrug rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. 
Navedeno upravno tijelo nadležno je i za rad Zaklade za partnerstvo i razvoj civilnog društva 
što će omogućiti kvalitetniju suradnju na implementaciji Regionalnog programa za mlade. Za 
rad Savjeta mladih, kao Savjetodavnog tijela Skupštine Istarske županije ostaje u nadležnosti 
Stručne službe Skupštine.   
 

4. AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH U 2019. GODINI  
 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA   
 



                                                             
 

Savjet mladih istarske županije imao je namjeru organizirati proslavu Dana Europe koji se 
obilježava 9. svibnja svake godine na dan kada je 1950. godine Robert Schuman, tadašnji 
ministar vanjskih poslova Francuske predstavio svoj prijedlog Europske zajednice za ugljen i 
čelik. S tim u vezi poklopila se i želja mladih u Istri da se revitalizira Marš na Učku. Prošle 
godine 2018. godine organizirano 18 autobusa mladih iz svih krajeva Istre koji su u konačnici 
krenuli i pješke na Učku maršom na Učku gdje bi se susreli mladi iz Istarske i Primorko-
goranske županije. Međutim zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta, marš je višekratno 
odgađan, te se u konačnici odustalo od organizacije zbog dugotrajnih kiša u proljetnom 
razdoblju.  

U Rovinju je 13. rujna obilježen Dan mladih Istarske županije. Zajedničku organizaciju 
podupro je Fabrizio Radin, zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana i gradonačelnici 
potpisom Sporazuma o zajedničkoj organizaciji  i financijskoj potpori. Danu mladih Istarske 
županije prisustvovali su članovi Savjeta mladih iz jedinica lokalne samouprave iz Istarske 
županije. Dan mladih obilježen je nizom aktivnosti za mlade. U popodnevnim satima u velikoj 
Sali u Domu kulture održane su razne tematske prezentacije. Nakon toga je uslijedio zabavni 
program na Trgu m. Tita gdje su nastupali rovinjski glazbeni bendovi te za kraj Night Express 
band. Sve je bilo popraćeno ugostiteljskom ponudom.  
 

EDUKACIJE   

 
Dana 18. lipnja 2019. u prostorijama Multimedijalnog centra u Rovinju  u suradnji sa 

Udrugom gradova provedena je i edukacija za aktivne članove Savjeta mladih u Istarskoj 
županiji.  Edukacija je provedena kroz tri modula:  

1. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave (nadležnost predstavničkog i 
izvršnog tijela jedinica područne i (regionalne) samouprave, vježba: djelokrug lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i predavanje – financiranje lokalne i područne (regionalne) 
samouprave) , 

2.  Zakon o savjetima mladih – s predavanjem od Zakona do praske, način rada Savjeta 
mladih, Vježba: Problemski zadatak iz djelokruga Savjeta mladih, te predavanje – djelokrug 
Savjeta mladih – primjeri dobrih praksi,  Problemi Savjeta mladih – praksa i moguća rješenja, 
te  

3.  Odnosi izvršnih čelnika i predstavničkih tijela  sa Savjetima mladih-predavanje: odnosi 
savjeta mladih sa predstavničkim i izvršnim tijelom.  

 
SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Savjet mladih Istarske županije aktivno se uključio u Savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću vezano za donošenje Pravilnika o dodjeli stipendija studentima za deficitarna 
zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji. Nadležno upravno tijelo, Upravni odjela za 
obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije prihvatilo je većinu dostavljenih 
primjedbi. Članovi Savjeta mladih analizirali su i druge Pravilnike kojima se odobravaju 
stipendije, te uputili određene prijedloge, uključujući i inicijativu za stipendiranje deficitarnih 
učeničkih zanimanja u srednjim školama.  

 
PRAĆENJE RADA KLUBOVA STUDENATA ISTRE U ZAGREBU 

 

Predsjednik Savjeta kontaktirao sa predsjednikom Kluba studenata Istre vezano za rad 
Kluba . U međuvremenu se mnogo toga zakompliciralo. Grad Zagreb je prepustio vlasništvo 
nad prostorom  u kojem djeluju Republici Hrvatskoj. Ministarstvo imovine ih sada iseljava, jer 
će to navodno koristiti za rad javne uprave. Razgovaralo se o mogućnosti da predsjednik 
Kluba studenata Istre dođe na sjednicu Savjeta, međutim sada ništa ne možemo poduzeti 



                                                             
 

vezano za njihovo djelovanje. Problem je prostor koji trenutno nemaju što je veliki udarac za 
studensku populaciju iz Istre u Zagrebu.  

 
MLADI U DIGITALNOM SVIJETU 

 
Savjet mladih višekratno se bavio problematikom mladih u digitanom svijetu o čemu se je 
razgovaralo i na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije.  
Između ostalog kao značajna tema za mlade inicirana je rasprava o cyberbullyngu. Radi se o 
virtualnom zlostavljanju koje se očituje u prijetnjama, seksualnim primjedbama, pogrdnim 
nazivima, grupnim napadima na žrtve, ismijavanjima na forumu, pisanjem lažnih tvrdnji u 
svrhu ismijavanja, pa sve do foto montaža i sl. oblika napada na žrtve koje su često mladi. 
Ovu temu inicirala je potpredsjednica Skupštine Tamara Brussich, ističući  kako Povjerenstvo 
za ravnopravnost spolova ima u fokusu prioriteta nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Razvoj 
svijesti o neugodnostima koje se dešavaju preko društvenih mreža nemaju niti odrasli iako 
postoji niz kampanja od Ministarstva unutarnjih poslova RH do UNICEF-a koji provode 
kampanje i putem društvenih mreža, međutim sve to teško dopire do mladih na terenu, a 
činjenica je da niti roditelji nisu svjesni opasnosti, pa smatra da bi trebalo provesti dodatnu 
kampanju u Istri. Vezano za ovu problematiku i Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 
veoma kvalitetne materijale u kontekstu edukacije o zaštiti osobnih podataka mladih. Postoje 
metode borbe protiv nasilnika na internetu kao što su mijenjanje profila, izlazak iz grupe vaiber 
messenger i druge. Na sjednicama  Savjeta se  razgovaralo i o vršnjačkom nasilju osobito 
prema mladim muškarcima koji su tome izloženi. Potom o tome zašto u Istri nema udruga 
LGBT zajednice. Ciljana skupina su svakako mladi 13+.  
Sjednici su osim članova Savjeta mladih prisustvovali i profesori koji rade neposredno s 
mladom populacijom na programima prevencije cyberbullynga, razgovaralo se i o programima 
savjetovalištima za metalno zdravlje mladih i dr. problematici mladih.    

 
 

5. SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM, NACIONALNIM I REGIONALNIM 
KONFERENCIJAMA ZA MLADE 
 
 5. Kongresa Savjeta mladih RH održanog od 23.-25. kolovoza 2019. u Varaždinu,  
 
 Gabrijela Makovac podnosi izvješće sa 5. Kongresa Savjeta mladih RH održanog od 
23.-25. kolovoza 2019. u Varaždinu na kojem je prisustvovala ona i potpredsjednica Savjeta 
mladih Virana Kisiček. Uz predstavnike savjeta mladih iz Istarske županije bili su i mladi iz 
Savjeta mladih grada Labina. Održana je radionica pod nazivom „Utjecaj savjeta mladih na 
strukturirani dijalog u lokalnoj zajednici“ i  „Mladi- Udruga mladih-Savjet mladih- Inicijative 
mladih- Gradsko vijeće-Gradonačelnik“ koja je simulirala odnose spomenutih tijela i zapreke 
koje se pojavljuju u međusobnoj komunikaciji. Bila je to prilika i da Savjet mladih iz istarske 
županije i Savjet mladih Grada Labina rasprave o postojećim projektima u kojima mogu 
sudjelovati oba Savjeta. U Županijskoj palači održana je sjednica predsjedništva Koordinacije 
Savjeta mladih Republike Hrvatske na kojoj je sudjelovao Denny Višković kao član 
predsjedništva. Na kraju je održana panel rasprava „Budućnost obrazovanja u Hrvatskoj“ na 
kojoj je sudjelovala je prof. dr. sc. Blaženka Divjak, zamjenik župana Varaždinske županije 
Tomislav Paljak, gradonačelnik Varaždina Ivan čehok, izvanredni prof. dr.sc. Krešimir Buntak, 
izv. Prof. dr.sc. Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Sanja 
Ostročki direktorica regionalnog ureda Varaždin- Hrvatska udruga poslodavaca) i Lana 
Velimirović Vukalović ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta u Varaždinu. Ministrica je 
predstavila Kurikularnu reformu obrazovnog sustava koja se počela provoditi početkom 
2019./2020. godine te se dalje vodila rasprava o posljedicama koje će imati na obrazovni 



                                                             
 

sustav i tržište rada. Sudionici, mladi koji su sudjelovali bili su zadovoljni učešćem na 
Kongresu.  
 

 
Koordinacije županijskih savjeta mladih održane od 18.-20. listopada 2019. 

godine u Požegi,  
 

Pod predsjedanjem Savjeta mladih Požeško-slavonske županije održana Koordinacija 
županijskih savjeta mladih okuplja sve županijske savjete mladih i Savjet mladih Grada 
Zagreba. Osmišljena je kao platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje 
županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje 
interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti. Predsjedavanje Koordinacijom rotacijski 
se izmjenjuje svakih 6 mjeseci, a uz predsjedavajuću županiju glavna tijela Koordinacije čine 
Glavni tajnik i Međunarodni tajnik koji se imenuju na jednogodišnji mandat te Tajnik za 
suradnju s Hrvatskom zajednicom županija koji se imenuje na dvogodišnji mandat. 

Svečanom otvorenju sjednice prisustvovao je državni tajnik u ministarstvu za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ivica Bošnjak, koji je nakon otvorenja ostao na 
radnom dijelu sjednice kako bi zajedno s prisutnim predstavnicima županijskih savjeta mladih 
raspravio probleme u praksi te ponudio odgovore i moguća buduća rješenja za njihovo 
rješavanje. Tijekom sjednice, prisutne je došao pozdraviti i župan Požeško-slavonske 
županije, Alojz Tomašević, koji je naglasio važnost i potrebu aktivnosti mladih i njihovog 
društvenog djelovanja u Hrvatskoj. 

Na sjednici su prihvaćeni zapisnik sa prošle sjednice te izvješće dosadašnjih tajnika, 
a aktivno se pristupilo raspravi o unaprjeđenju rada savjeta mladih u različitim modelima – pod 
uvjetima postojećeg, ali i novog potencijalnog Zakona o savjetima mladih. Na sjednici je 
konferencijskim pozivom Mario Žuliček, ispred Udruge gradova Republike Hrvatske, 
predstavio zaključke ovogodišnje nacionalne konferencije savjeta mladih u Slavonskom Brodu 
te objasnio tri načina dobrih modela za efikasniji rad savjeta mladih. Konferencijskim pozivom 
se sjednici pridružila i Gloria Vitaly, predsjednica Youth Regional Networka, kao europske 
organizacije mladih koja na regionalnim razinama okuplja upravo predstavnike tijela mladih 
koji zagovaraju prava, potrebe i interese mladih. Županijskim savjetima mladih je tako 
predstavljen rad YRN-a te njegova dosadašnja postignuća na međunarodnoj razini. 

U suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, predstavnica Agencije, Petra 
Pekica, predstavila je rad Agencije, program Erasmus+ i posebno KA3 mjeru, pod koju spada 
strukturalni dijalog s mladima u vidu reformi javnih politika. Upravo savjeti mladih mogu 
iskoristiti ovu priliku te inicirati provođenje ovakvih projekata kako bi što više mladih imalo 
priliku izjasniti se i savjetovati donositelje odluka o potrebnim mjerama za poboljšanje statusa 
mladih u društvu. 

Na samome kraju sjednice, prisutni su predstavnici raspravljali o daljnjim koracima te 
je dogovoreno da će se, uz do sada provođene projekte, sustavno jačati proces informiranja i 
razmjene dobrih praksi. Donesena je i podrška Koordinacije aktivnosti radne skupine za 
pitanja mladih pri Hrvatskoj zajednici županija, kako bi se osnažili dijalog i suradnja na relaciji 
županija – savjet mladih. Također je dogovoreno da će savjeti mladih pokušati ujednačenim 
tempom dostaviti karte svojih županija s istaknutim gradovima i općinama gdje su konstituirani 
savjeti mladih. Predsjednik Savjeta mladih istakao je da su karte do sada dostavile samo 
Istarska i Karlovačka županija, a namjera je da se izradi karta Savjeta mladih Republike 
Hrvatske.  



                                                             
 

Sljedeća 9. sjednica Koordinacije je dogovorena za početak 2020. godine, kada će se 
održati i novi izbori za Glavnog tajnika te Međunarodnog tajnika Koordinacije.  

6. OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA, POTICANJE I ODRŽAVANJE 
MEHANIZAMA SUDJELOVANJA MLADIH U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA KOJE 
SU OD INTERESA ZA MLADE  

 
 
Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14).i Odlukom o osnivanju 

Savjeta mladih i Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije", broj 17/14) utvrđeno je da se sredstva za rad Savjet 
mladih osiguravaju u Proračunu Istarske županije.  
  U 2019. godini Savjetu mladih bila su na raspolaganju sredstva u iznosu od 30.000,00 
kuna koja su korištena za realizaciju aktivnosti iz ovog izvješća, za što je ukupno utrošeno  
9.339,00 kn. 

 
 
 

      Predsjednik Županijskog savjeta mladih 
       Istarske županije  
        Alen Gržinić  

 
 
 
 



ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 

Stručna služba Skupštine 
Pazin, Dršćevka 3 
Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686 
KLASA: 023-06/20-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/2-20-03 
Pazin, 12. lipnja 2020.  
  
 

ZAMJENIKU ŽUPANA KOJI OBNAŠA DUŽNOST  
ŽUPANA  ISTARSKE ŽUPANIJE 

            n/p. Fabrizio Radin  
 

 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o odobrenju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske 

županije za 2019. godinu, dostavlja se 
 
 
 

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta 
mladih Istarske županije za 2019. godinu, te Vas molimo da isti uvrstite u dnevni red naredne 
sjednice Županijske skupštine. 
 
 
 
 

S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
          Pročelnica  
          Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   Savjet mladih  

Klasa: 023-06/20-01/02 
Urbroj: 2163/1-01/2-20-02 
Pazin,   10. lipnja 2020.  

 
 

ZAMJENIKU ŽUPANA KO JI OBNAŠA DUŽNOST  
ŽUPANA  ISTARSKE ŽUPANIJE 

                n/r. g. Fabrizio Radin 

   putem  

            Stručne službe Skupštine   
 

                           SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
n/p predsjednika Valtera Drandića 

       Dršćevka 3,  
52 000 Pazin 

 
Predmet:  Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu, dostavlja se 
 

Temeljem članaka 61. i 89. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18- pročišćeni tekst ), Savjet mladih 
Istarske županije dana 10. lipnja  2020. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu, koja je sastavni dio ovog 
Zaključka. 

 
2. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu dostavlja se Županu Istarske županije 

radi davanja prethodnog mišljenja iz čl. 78. st. 5. Poslovnika Županijske skupštine 
(„Službene novine istarske županije“ 14/09 i 4/13). 

 
3. Izvješće o radu Savjeta mladih za  2019. godinu iz točke 1. ovog Zaključka dostavlja 

se Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 

4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se 

predsjednik Savjeta mladih Alen Gržinić, a za dodatno obrazloženje Vesna Ivančić, 
pročelnica Stručne službe Skupštine. 
 

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
Predsjednik  
Alen Gržinić  

 



 

 
                 ŽUPAN  
 
KLASA: 
URBROJ:  
Pula,  
     

      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
     n/p predsjednika Valtera Drandića 

       Dršćevka 3,  
52 000 Pazin 

 
 
Predmet:  Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu, dostavlja se 
 
Temeljem članaka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18) i čl. 78. st. 5. Poslovnika Županijske skupštine 
(„Službene novine istarske županije“  14/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana           godine 
donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Daje se p o z i t i v n o   p r e t h o d n o  m i š l j e n j e  na  Izvješće o radu Savjeta mladih 
Istarske županije za 2019. godinu koja je sastavni dio ovog Zaključka. 
 
2. Ovaj Zaključak dostavlja se Skupštini Istarske županije.  
 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Župan Istarske 
županije, a za dodatno obrazloženje Vesna Ivančić, pročelnica Stručne službe Skupštine, 
 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

ŽUPAN 
mr.sc. Valter Flego  

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 Na temelju članka članka 19. st. 6.  Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 
41/14), čl. 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst), te članka 15. Odluke o osnivanju 
Županijskog savjeta mladih Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 
17/2014), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _______________ 2019. 
godine donosi 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2019. godinu, 
usvojen na sjednici Savjeta mladih dana 10. lipnja  2020. godine. 

 
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio. 

 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj. 
Pazin, 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
 

Predsjednik 
            Skupštine Istarske županije 

       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
OBRAZLOŽENJE 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 65. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18- 
pročišćeni tekst),  kojim je propisana nadležnost Skupštine da donosi odluke i druge opće akte 
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Istarske županije. 

Prema članku 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) program 
rada Savjeta odobrava predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, pa 
stoga i prihvaća Izvješća o radu Savjeta mladih.  

Sukladno članku 17. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“, broj 17/14) , Županijska skupština očituje se o Izvješću 
o radu Savjeta mladih. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE 
NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 

Ovim aktom utvrđuje se sadržaj Zaključka o prihvaćanju Izvješća o rada Savjeta mladih 
Istarske županije za 2019. godinu. 
Savjet mladih donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu, većinom glasova svih 
članova toga savjetodavnog tijela Županijske skupštine. Sukladno Zakonu o savjetima mladih 
i Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije, analogno navedenom 
Savjet mladih podnosi  Izvješće o radu. Izvješće o radu za 2019. godinu sadržava slijedeća 
poglavlja, koja obuhvaćaju grupe aktivnosti: 
1. Uvod  
2. Istraživanje potreba mladih u Istarskoj županiji,  

- Izvješće o radu Savjeta mladih u istarskoj županiji za 2019.  
3.  Nacionalni program djelovanja za mlade  i Regionalni programa djelovanja za mlade 
Istarske županije od 2018 . do 2022. , 

- Nacionalni program djelovanja za mlade,  
- Regionalni program djelovanja za mlade u Istarskoj županiji,  

4. Aktivnosti Savjeta mladih u 2019. godini u Istarskoj županiji,  
 - Obilježavanja značajnih obljetnica,  
 - Edukacije, 
 - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 
 - Praćenje rada Kluba studenata Istre u Zagrebu,  

- Mladi u digitalnom svijetu, 
5. Sudjelovanje na međunarodnim, nacionalnim i regionalnim konferencijama za mlade  
6. Osiguranja financijskih sredstava, poticanje i održavanje mehanizama sudjelovanja mladih 
u procesima donošenja odluka koje su od interesa za mlade. 
  



 

III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 
 Sredstva potrebna za rad Savjeta mladih Istarske županije nalazila su se u razdjelu 1 
Stručne službe Skupštine planirana su u iznosu od 30.000,00 kn, a utrošena u iznosu od  
9.339,00 kn.  
 
IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
 
 U privitku se dostavlja tekst predmetnog Zaključka. 
  



 

 
 Savjet mladih  
Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU  

 
SAVJETA MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

 ZA 2019. GODINU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pazin, svibanj  2020.                                                                                 



 

SADRŽAJ: 
 
 
1. Uvod  

 
2. Istraživanje potreba mladih u Istarskoj županiji,  

- Objedinjeno Izvješće o radu Savjeta mladih u Istarskoj županiji za 2019.  
 
3.  Nacionalni program djelovanja za mlade  i Regionalni programa djelovanja za mlade 
Istarske županije od 2018 . do 2022. , 

- Nacionalni program djelovanja za mlade,  
- Regionalni program djelovanja za mlade u Istarskoj županiji,  

 
4. Aktivnosti Savjeta mladih u 2019. godini u Istarskoj županiji,  
 - Obilježavanja značajnih obljetnica,  
 - Edukacije, 
 - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 
 - Praćenje rada Kluba studenata Istre u Zagrebu,  

- Mladi u digitalnom svijetu, 
 
5. Sudjelovanje na međunarodnim, nacionalnim i regionalnim konferencijama za mlade  
 
6. Osiguranja financijskih sredstava, poticanje i održavanje mehanizama sudjelovanja mladih 
u procesima donošenja odluka koje su od interesa za mlade. 



 

 Na temelju čl. 17. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije", broj 17/14) Savjet mladih Istarske županije na sjednici 
održanoj dana  10. lipnja 2020. godine   donosi  
 

IZVJEŠĆE O RADU 
SAVJETA MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

ZA 2019. GODINU 
 
 1. UVOD 

 
 

Savjet mladih Istarske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine od 11. rujna 
2014.  godine, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 
41/14). 

 
Savjet je savjetodavno tijelo Skupštine Istarske županije, čiji je osnovni cilj 

osiguravanje boljeg položaja mladih i mogućnosti utjecaja na donošenje odluka u 
predstavničkom i izvršnom tijelu Županije.  

 
Javni poziv za predlaganje ovog saziva Savjeta mladih objavljeni su 15. svibnja 2018. 

i 26.06. 2018. godine na koje su svoje kandidature istake slijedeće udruge mladih: Udruga 
mali veliki mikrofon Buzet, Centar za mlade Alarm Pazin, Sportska zajednica Općine 
Ližnjan, Društvo naša djeca Vodnjan – Societa' nostra infanzia Dignano, Lions club Pula, 
Udruga maldih i Alumni FET Pula, SDP, ŽO SDP istarske županije, Forum mladih, Živi zid, 
Udruga labinske mažoretkinje, Labin i Istarski demokratksi sabor – Dieta democratica 
istriana.  

Skupština Istarske županije imenovala je slijedeće članove i zamjenike članova:  
· Alen Gržinić / Bruno Jurada  
· Paulo Načinović / Elin Glavičić 

· Luka Premate / Marko Zubonja 

· Patricija Šuster / Romnia Popović 

· Ivona Peruško / Paola Tanković, 
· Virna Kisiček / Karla Havić, 
· Gabrijela Makovac / Ariana Jugovac, 

· Ivana Pejković / Tea Cvek, 
· Giorgia Grbac / Tijana Živko,  
· Karla Pilat / Željka Nefat 

 
Konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih održana je 19. listopada 2018. 

godine u nazočnosti župana mr.sc. Valtera Flego i zamjenice predsjednika Skupštine Tamare 
Brussich. Mandat Savjeta mladih traje tri godine.  
 Za predsjednika Savjeta mladih izabran je Alen Gržinić, a za zamjenike Paulo 
Načinović i Ivona Peruško 
 

Savjet mladih   je u 2019. godini održao slijedeće sjednice: 
 

3. sjednica – 21. ožujka 2019. 
 

. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice  
2. Izvješće sa Kongresa Savjeta mladih Republike Hrvatske, 
3. Dan mladih Istarske županije, 
4. Dan Europe 
5. Mladi u digitalnom svijetu, 
6. Razno. 



 

 
4. sjednica - 5. travnja 2019. 

Sjednici prisustvuju predstavnici Savjeta mladih JLS i zamjenica župana  

1. Cyberbullyng. 
2. Dan Europe  
 

5. sjednica – 26. lipnja 2019.  

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice  
2. Razmatranje Pravilnika o stipendiranju za deficitarna zanimanja u zdravstvu, 
3. Suradnja sa Savjetima mladih Primorsko-goranske i Varaždinske županije,  
4. Definiranje naziva Savjeta mladih na talijanskom jeziku i izrada promidžbenih materijala,  
5. Gremo na Učku – informacija i inicijativa, 
6. Razno.  
 

6. - sjednica 19. srpnja 2019.   

1. Informacija Savjeta mladih o njihovom radu i aktivnostima:  
a) O održavanju Dana mladih Istarske županije u Rovinju, 13. rujna 2019. godine,  
b) O pripremama za kampanju cyberbullying (sprečavanje nasilja na internetu), 
c) O  suradnji sa Savjetima mladih Varaždinske županije i Primorsko-goranske županije 
d) Savjet mladih prihvatio je Izvješće o radu za 2018. godinu,  
2. Savjet mladih javio se s prijedlozima na Savjetovanje sa  javnošću – vezano za Pravilnik o dodjeli 
stipendija studentima na studijima za deficitarna  zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji – analiza 
izvješća, 
3. Inicijativa za održavanje Smotre fakulteta po uzoru na druge sredine koje imaju sveučilišne studije 
koje to provode kako bi se popularizirali studiji.  
4. Implementacija Regionalnog programa za mlade Istarske županije, 
 

7- sjednica 22. studenog 2019.  

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. i 6. sjednice,  
2. Program rada Savjeta mladih Istarske županije za 2020. godinu,  
3. Izvješće sa 5. Kongresa Savjeta mladih RH održanog od 23.-25. kolovoza 2019. u Varaždinu,  
4. Izvješće Koordinacije županijskih savjeta mladih održane od 18.-20. listopada 2019. godine u Požegi,  
5. Inicijativa vezano za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja srednjih škola, 
6. Organizacija Mreže Savjeta mladih Istarske županije,  
7. Informacija vezano za savjetovanje s javnošću – Odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu rada 
upravnih tijela IŽ, 

 

 
2. ISTRAŽIVANJE POTREBA MLADIH U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

 
Kako bi se rad Savjeta mladih što kvalitetnije provodio potrebno je kontinuirano raditi na 

prikupljaju informacija o položaju mladih u društvu. U 2017. i 2018. godini provedena su 
istraživanja u okviru izrade Regionalnog programa za mlade, koji je strateški dokument 
Istarske županije koji ima za cilj definirati javne politike prema mladima. U tom kontekstu 
analizirani su svi dostupni podaci o položaju mladih, provedeno terensko istraživanje o radu 
udruga mladih i za mlade. Svi navedeni pokazatelji su detaljno prezentirani u Regionalnom 
programu za mlade, potkrepljeni izvorima ili analizama koje su vršene za potrebe izrade 
navedenog dokumenta, te ih stoga nećemo detaljno navoditi u ovom Izvješću.  

 
 
 
 



 

OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U 
2019. GODINI 

 
 
 Tijekom 2019. godine prikupljeni su i podaci o osnovanim i aktivnim Savjetima mladih 
u Istarskoj županiji u 2018. godini koji su objavljeni u Izvješću koje je objavilo Ministarstvo za 
obitelj, demografiju, socijalnu politiku i mlade 
 
Od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH u njih 119 osnovani 
su Savjeti mladih, od kojih aktivno djeluje 92 čime je zaustavljen pad broja Savjeta mladih koji 
aktivno djeluju. Od ukupno 16 županijskih Savjeta mladih uključujući i Grad Zagreb aktivno je 
njih 15. Od 64 gradska savjeta mladih aktivno je 48, a od osnovanih 39 aktivnih savjeta mladih 
u općinama aktivno je djelovalo njih 29.  
Kada se uspoređuju podaci najviše aktivnih savjeta mladih je na razini županija (70%), 
gradova (37%) i općina svega 6,7%).  
 
Cjeloviti izvješće dostupno je na:  
  
https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages//Vijesti2020//Godisnje%20izvjesce%20o%20proved
bi%20Zakona%20o%20savjetima%20mladih%20u%202018._za%20objavu.pdf 
 
 
Tijekom 2019. godine od 10 gradova u Istarskoj županiji u njih 8 djelovao je Savjet mladih 
Savjet mladih nije djelovao u Gradu Buje-Buie i Umag-Umago. Od ukupno 31 općine Savjet 
mladih djelovao je samo u Općini Medulin. Savjet mladih Istarske županije pokrenuo je 
inicijativu za umrežavanje Savjeta mladih Istarske županije sa Savjetima mladih  jedinica 
lokalne samouprave kako bi dao dodatnu potporu njihovom radu. To podrazumijeva 
povremene zajedničke sjednice Savjeta mladih Istarske županije sa predstavnicima Savjeta 
mladih JLS.  
 
Objedinjeno izvješće o radu Savjeta mladih nalazi se u privitku ovog dokumenta.   
 

 
3.  NACIONALNI  PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE ZA PERIOD I 

REGIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE  ISTARSKE ŽUPANIJE  
 
NACIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE  

 

 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je po isteku Nacionalnog 
programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine pristupilo izradi novog dokumenta 
za mlade, četvrtog po redu, koji će obuhvatiti vremensko razdoblje od pet godina, tj. do 2024. 
godine.   
  
Opći cilj Nacionalnog programa za mlade je stvaranje društvenih pretpostavki za razvoj 
potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života i njihove optimalne društvene 
integracije. 
  
Radna skupina osnovana za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade, 
sastavljena od predstavnika tijela državne uprave, udruga mladih i za mlade, znanstvenih i 
obrazovnih institucija, poslodavaca (HUP i HGK) i sindikata te drugih relevantnih dionika, 
definirala je sljedeća područja Nacionalnog programa:  
  



 

1. Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje  
2. Zapošljavanje i poduzetništvo  
3. Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice 
4. Socijalna uključenost  
5. Zdravlje i sport  
6. Mladi u ruralnim područjima 
7. Kultura 
8. Rad s mladima 
9. Mladi u europskom i globalnom okruženju. 
  
  
U skladu sa smjernicama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo je provelo postupak 
usuglašavanja Nacrta Nacionalnog programa za mlade, od 2020. do 2024. godine s 
nositeljima predloženih mjera i suradnicima u provedbi odnosno nadležnim tijelima državne 
uprave.  
  
Po završetku navedenog postupka, 21. siječnja 2020. godine otvoreno je savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću o Nacrtu Nacionalnog programa za mlade u trajanju od 20 dana.  
Očekivano vrijeme upućivanja dokumenta na usvajanje Vladi Republike Hrvatske bio je kraj I. 
kvartala 2020. godine, međutim potrebno analizirati veliki broj primjedbi pristiglih u postupku 
savjetovanja.  
  

 
REGIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE  

 
Istarska županija je s Udrugom mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i 

turizma „dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Udrugom Alfa Albona, Labin, Kalić 
2 pripremila projekt Regionalni program za mlade Istarske županije Izradi programa 
aktivno se uključila i udruga Društvo za istraživanje i potporu iz Rijeke.  

Regionalni programa za mlade. usvojen je od Skupštine Istarske županije dana 26. ožujka 
2018. godine. Tijekom 2019. godine Župan je donio je Odluka o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za praćenje provedbe Regionalnog programa za mlade Istarske županije u 
sastavu: Bruno Jurada i Gabrijela Makovac, članovi Savjeta mladih istarske županije, Nada 
Katić ispred udruge mladih i Alumni Fet Pula, Anja Šumberac ispred udruge Alfa Albona, Dea 
Blažina, iz Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i Silvija Škopac ispred 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.  

Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije, rad s mladima, prešao je 
u djelokrug rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. 
Navedeno upravno tijelo nadležno je i za rad Zaklade za partnerstvo i razvoj civilnog društva 
što će omogućiti kvalitetniju suradnju na implementaciji Regionalnog programa za mlade. Za 
rad Savjeta mladih, kao Savjetodavnog tijela Skupštine Istarske županije ostaje u nadležnosti 
Stručne službe Skupštine.   
 

4. AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH U 2019. GODINI  
 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA   
 

Savjet mladih istarske županije imao je namjeru organizirati proslavu Dana Europe koji se 
obilježava 9. svibnja svake godine na dan kada je 1950. godine Robert Schuman, tadašnji 
ministar vanjskih poslova Francuske predstavio svoj prijedlog Europske zajednice za ugljen i 
čelik. S tim u vezi poklopila se i želja mladih u Istri da se revitalizira Marš na Učku. Prošle 
godine 2018. godine organizirano 18 autobusa mladih iz svih krajeva Istre koji su u konačnici 
krenuli i pješke na Učku maršom na Učku gdje bi se susreli mladi iz Istarske i Primorko-



 

goranske županije. Međutim zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta, marš je višekratno 
odgađan, te se u konačnici odustalo od organizacije zbog dugotrajnih kiša u proljetnom 
razdoblju.  

U Rovinju je 13. rujna obilježen Dan mladih Istarske županije. Zajedničku organizaciju 
podupro je Fabrizio Radin, zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana i gradonačelnici 
potpisom Sporazuma o zajedničkoj organizaciji  i financijskoj potpori. Danu mladih Istarske 
županije prisustvovali su članovi Savjeta mladih iz jedinica lokalne samouprave iz Istarske 
županije. Dan mladih obilježen je nizom aktivnosti za mlade. U popodnevnim satima u velikoj 
Sali u Domu kulture održane su razne tematske prezentacije. Nakon toga je uslijedio zabavni 
program na Trgu m. Tita gdje su nastupali rovinjski glazbeni bendovi te za kraj Night Express 
band. Sve je bilo popraćeno ugostiteljskom ponudom.  
 

EDUKACIJE   

 
Dana 18. lipnja 2019. u prostorijama Multimedijalnog centra u Rovinju  u suradnji sa 

Udrugom gradova provedena je i edukacija za aktivne članove Savjeta mladih u Istarskoj 
županiji.  Edukacija je provedena kroz tri modula:  

1. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave (nadležnost predstavničkog i 
izvršnog tijela jedinica područne i (regionalne) samouprave, vježba: djelokrug lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i predavanje – financiranje lokalne i područne (regionalne) 
samouprave) , 

2.  Zakon o savjetima mladih – s predavanjem od Zakona do praske, način rada Savjeta 
mladih, Vježba: Problemski zadatak iz djelokruga Savjeta mladih, te predavanje – djelokrug 
Savjeta mladih – primjeri dobrih praksi,  Problemi Savjeta mladih – praksa i moguća rješenja, 
te  

3.  Odnosi izvršnih čelnika i predstavničkih tijela  sa Savjetima mladih-predavanje: odnosi 
savjeta mladih sa predstavničkim i izvršnim tijelom.  

 
SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Savjet mladih Istarske županije aktivno se uključio u Savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću vezano za donošenje Pravilnika o dodjeli stipendija studentima za deficitarna 
zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji. Nadležno upravno tijelo, Upravni odjela za 
obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije prihvatilo je većinu dostavljenih 
primjedbi. Članovi Savjeta mladih analizirali su i druge Pravilnike kojima se odobravaju 
stipendije, te uputili određene prijedloge, uključujući i inicijativu za stipendiranje deficitarnih 
učeničkih zanimanja u srednjim školama.  

 
PRAĆENJE RADA KLUBOVA STUDENATA ISTRE U ZAGREBU 

 

Predsjednik Savjeta kontaktirao sa predsjednikom Kluba studenata Istre vezano za rad 
Kluba . U međuvremenu se mnogo toga zakompliciralo. Grad Zagreb je prepustio vlasništvo 
nad prostorom  u kojem djeluju Republici Hrvatskoj. Ministarstvo imovine ih sada iseljava, jer 
će to navodno koristiti za rad javne uprave. Razgovaralo se o mogućnosti da predsjednik 
Kluba studenata Istre dođe na sjednicu Savjeta, međutim sada ništa ne možemo poduzeti 
vezano za njihovo djelovanje. Problem je prostor koji trenutno nemaju što je veliki udarac za 
studensku populaciju iz Istre u Zagrebu.  

 
MLADI U DIGITALNOM SVIJETU 

 
Savjet mladih višekratno se bavio problematikom mladih u digitanom svijetu o čemu se je 
razgovaralo i na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije.  



 

Između ostalog kao značajna tema za mlade inicirana je rasprava o cyberbullyngu. Radi se o 
virtualnom zlostavljanju koje se očituje u prijetnjama, seksualnim primjedbama, pogrdnim 
nazivima, grupnim napadima na žrtve, ismijavanjima na forumu, pisanjem lažnih tvrdnji u 
svrhu ismijavanja, pa sve do foto montaža i sl. oblika napada na žrtve koje su često mladi. 
Ovu temu inicirala je potpredsjednica Skupštine Tamara Brussich, ističući  kako Povjerenstvo 
za ravnopravnost spolova ima u fokusu prioriteta nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Razvoj 
svijesti o neugodnostima koje se dešavaju preko društvenih mreža nemaju niti odrasli iako 
postoji niz kampanja od Ministarstva unutarnjih poslova RH do UNICEF-a koji provode 
kampanje i putem društvenih mreža, međutim sve to teško dopire do mladih na terenu, a 
činjenica je da niti roditelji nisu svjesni opasnosti, pa smatra da bi trebalo provesti dodatnu 
kampanju u Istri. Vezano za ovu problematiku i Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 
veoma kvalitetne materijale u kontekstu edukacije o zaštiti osobnih podataka mladih. Postoje 
metode borbe protiv nasilnika na internetu kao što su mijenjanje profila, izlazak iz grupe vaiber 
messenger i druge. Na sjednicama  Savjeta se  razgovaralo i o vršnjačkom nasilju osobito 
prema mladim muškarcima koji su tome izloženi. Potom o tome zašto u Istri nema udruga 
LGBT zajednice. Ciljana skupina su svakako mladi 13+.  
Sjednici su osim članova Savjeta mladih prisustvovali i profesori koji rade neposredno s 
mladom populacijom na programima prevencije cyberbullynga, razgovaralo se i o programima 
savjetovalištima za metalno zdravlje mladih i dr. problematici mladih.    

 
 

5. SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM, NACIONALNIM I REGIONALNIM 
KONFERENCIJAMA ZA MLADE 
 
 5. Kongresa Savjeta mladih RH održanog od 23.-25. kolovoza 2019. u Varaždinu,  
 
 Gabrijela Makovac podnosi izvješće sa 5. Kongresa Savjeta mladih RH održanog od 
23.-25. kolovoza 2019. u Varaždinu na kojem je prisustvovala ona i potpredsjednica Savjeta 
mladih Virana Kisiček. Uz predstavnike savjeta mladih iz Istarske županije bili su i mladi iz 
Savjeta mladih grada Labina. Održana je radionica pod nazivom „Utjecaj savjeta mladih na 
strukturirani dijalog u lokalnoj zajednici“ i  „Mladi- Udruga mladih-Savjet mladih- Inicijative 
mladih- Gradsko vijeće-Gradonačelnik“ koja je simulirala odnose spomenutih tijela i zapreke 
koje se pojavljuju u međusobnoj komunikaciji. Bila je to prilika i da Savjet mladih iz istarske 
županije i Savjet mladih Grada Labina rasprave o postojećim projektima u kojima mogu 
sudjelovati oba Savjeta. U Županijskoj palači održana je sjednica predsjedništva Koordinacije 
Savjeta mladih Republike Hrvatske na kojoj je sudjelovao Denny Višković kao član 
predsjedništva. Na kraju je održana panel rasprava „Budućnost obrazovanja u Hrvatskoj“ na 
kojoj je sudjelovala je prof. dr. sc. Blaženka Divjak, zamjenik župana Varaždinske županije 
Tomislav Paljak, gradonačelnik Varaždina Ivan čehok, izvanredni prof. dr.sc. Krešimir Buntak, 
izv. Prof. dr.sc. Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Sanja 
Ostročki direktorica regionalnog ureda Varaždin- Hrvatska udruga poslodavaca) i Lana 
Velimirović Vukalović ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta u Varaždinu. Ministrica je 
predstavila Kurikularnu reformu obrazovnog sustava koja se počela provoditi početkom 
2019./2020. godine te se dalje vodila rasprava o posljedicama koje će imati na obrazovni 
sustav i tržište rada. Sudionici, mladi koji su sudjelovali bili su zadovoljni učešćem na 
Kongresu.  
 

 
Koordinacije županijskih savjeta mladih održane od 18.-20. listopada 2019. 

godine u Požegi,  
 

Pod predsjedanjem Savjeta mladih Požeško-slavonske županije održana Koordinacija 
županijskih savjeta mladih okuplja sve županijske savjete mladih i Savjet mladih Grada 



 

Zagreba. Osmišljena je kao platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje 
županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje 
interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti. Predsjedavanje Koordinacijom rotacijski 
se izmjenjuje svakih 6 mjeseci, a uz predsjedavajuću županiju glavna tijela Koordinacije čine 
Glavni tajnik i Međunarodni tajnik koji se imenuju na jednogodišnji mandat te Tajnik za 
suradnju s Hrvatskom zajednicom županija koji se imenuje na dvogodišnji mandat. 

Svečanom otvorenju sjednice prisustvovao je državni tajnik u ministarstvu za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ivica Bošnjak, koji je nakon otvorenja ostao na 
radnom dijelu sjednice kako bi zajedno s prisutnim predstavnicima županijskih savjeta mladih 
raspravio probleme u praksi te ponudio odgovore i moguća buduća rješenja za njihovo 
rješavanje. Tijekom sjednice, prisutne je došao pozdraviti i župan Požeško-slavonske 
županije, Alojz Tomašević, koji je naglasio važnost i potrebu aktivnosti mladih i njihovog 
društvenog djelovanja u Hrvatskoj. 

Na sjednici su prihvaćeni zapisnik sa prošle sjednice te izvješće dosadašnjih tajnika, 
a aktivno se pristupilo raspravi o unaprjeđenju rada savjeta mladih u različitim modelima – pod 
uvjetima postojećeg, ali i novog potencijalnog Zakona o savjetima mladih. Na sjednici je 
konferencijskim pozivom Mario Žuliček, ispred Udruge gradova Republike Hrvatske, 
predstavio zaključke ovogodišnje nacionalne konferencije savjeta mladih u Slavonskom Brodu 
te objasnio tri načina dobrih modela za efikasniji rad savjeta mladih. Konferencijskim pozivom 
se sjednici pridružila i Gloria Vitaly, predsjednica Youth Regional Networka, kao europske 
organizacije mladih koja na regionalnim razinama okuplja upravo predstavnike tijela mladih 
koji zagovaraju prava, potrebe i interese mladih. Županijskim savjetima mladih je tako 
predstavljen rad YRN-a te njegova dosadašnja postignuća na međunarodnoj razini. 

U suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, predstavnica Agencije, Petra 
Pekica, predstavila je rad Agencije, program Erasmus+ i posebno KA3 mjeru, pod koju spada 
strukturalni dijalog s mladima u vidu reformi javnih politika. Upravo savjeti mladih mogu 
iskoristiti ovu priliku te inicirati provođenje ovakvih projekata kako bi što više mladih imalo 
priliku izjasniti se i savjetovati donositelje odluka o potrebnim mjerama za poboljšanje statusa 
mladih u društvu. 

Na samome kraju sjednice, prisutni su predstavnici raspravljali o daljnjim koracima te 
je dogovoreno da će se, uz do sada provođene projekte, sustavno jačati proces informiranja i 
razmjene dobrih praksi. Donesena je i podrška Koordinacije aktivnosti radne skupine za 
pitanja mladih pri Hrvatskoj zajednici županija, kako bi se osnažili dijalog i suradnja na relaciji 
županija – savjet mladih. Također je dogovoreno da će savjeti mladih pokušati ujednačenim 
tempom dostaviti karte svojih županija s istaknutim gradovima i općinama gdje su konstituirani 
savjeti mladih. Predsjednik Savjeta mladih istakao je da su karte do sada dostavile samo 
Istarska i Karlovačka županija, a namjera je da se izradi karta Savjeta mladih Republike 
Hrvatske.  

Sljedeća 9. sjednica Koordinacije je dogovorena za početak 2020. godine, kada će se 
održati i novi izbori za Glavnog tajnika te Međunarodnog tajnika Koordinacije.  

6. OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA, POTICANJE I ODRŽAVANJE 
MEHANIZAMA SUDJELOVANJA MLADIH U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA KOJE 
SU OD INTERESA ZA MLADE  

 
 
Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14).i Odlukom o osnivanju 

Savjeta mladih i Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije 



 

("Službene novine Istarske županije", broj 17/14) utvrđeno je da se sredstva za rad Savjet 
mladih osiguravaju u Proračunu Istarske županije.  
  U 2019. godini Savjetu mladih bila su na raspolaganju sredstva u iznosu od 30.000,00 
kuna koja su korištena za realizaciju aktivnosti iz ovog izvješća, za što je ukupno utrošeno  
9.339,00 kn. 

 
 
 

      Predsjednik Županijskog savjeta mladih 
       Istarske županije  
        Alen Gržinić  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 


