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Predmet: Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu, dostavlja se
Temeljem članaka 61. i 89. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Savjet mladih Istarske županije dana 4. siječnja 2018. godine
donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Istarske županije za 2018. godinu, koja je
sastavni dio ovog Zaključka.
2. Program rada Savjeta mladih Istarske županije za 2018. 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. Program rada Savjeta mladih Istarske županije za 2018. 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 Andrej Jurković, a za dodatno obrazloženje Vesna
Ivančić, pročelnica Stručne službe Skupštine.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Andrej Jurković
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Na temelju čl. 16. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Istarske županije
("Službene novine Istarske županije", broj 17/14) Savjet mladih Istarske županije na sjednici
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PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU

1. UVOD
Osiguravanje boljeg položaja mladih i mogućnosti utjecaja na donošenje odluka u
predstavničkom i izvršnom tijelu Županije jedna je od strateških ciljeva Savjeta mladih Istarske
županije. U svom radu zagovara aktivno uključivanje mladih u javni život s ciljem informiranja
i savjetovanja mladih, te promicanja njihovih potreba i interesa.
Savjet mladih donosi program rada za svaku kalendarsku godinu, te ga podnosi na
odobravanje Županijskoj skupštini. Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih program
rada obuhvaća aktivnosti koje se odnose na učešće u kreiranju i praćenju provedbe
Nacionalnog programa za mlade 2014.-2017 godine.
Nacionalni program predstavlja strateški okvir za podizanje svjesnosti o potrebama mladih
i okviru djelovanja na unapređivanju položaja mladih, te njihovog djelovanja na svim razinama
kako bi se navedeni ciljevi ostvarili. Preporuke jedinicama lokalne i područne samouprave su
da djeluju u partnerstvu s državom i organizacijama civilnog društva u ostvarenju ciljeva i
provođenju aktivnosti za dobrobit mladih.
Program rada Savjeta obuhvaća i suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u
Republici Hrvatskoj, provedbi Strateškog plana Ministarstva socijalne politike i mladih 2014.2017. godine, te strateškim dokumentima Istarske županije.
2. SAZIV SAVJETA MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE
Županijski savjet mladih Istarske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine od
17. rujna 2014. godine objavljenoj u "Službenim novinama Istarske županije br. 17/14.
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. Savjet ima od 11 do 13 članova u dobi od petnaest do trideset godina,
a njihov mandat traje tri godine.
Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih raspisan je 19. siječnja 2015. godine i 9.
ožujka 2015. godine.
Skupština Istarske županije je dana 27. travnja 2015. godine tajnim glasovanjem izabrala
9 članova Savjeta mladih i njihovih 9 zamjenika i to:
1. Monica Devescovi
Bruno Jurada
2. Gianluca Draguzet Jakov Božiković
3. Amel Hadžipašić
Emil Šetić
4. Andrej Jurković
Nikola Jurković
5. Dino Kranjc
Marino Drandić
6. Luka Laganis
Ivana Dantignana
7. Ivan Lukež
Dean Županović
8. Ivan Sinčić
Matej Fakin
9. Ana Žufić
Lea Ivančić
Trenutni saziv Županijskog savjeta mladih konstituiran je 22. svibnja 2015. godine
godine.

Skupština Istarske županije imenuje i razrješava članove Županijskog savjeta mladih.
Postupak započinje raspisivanjem javnog poziva na koji svi ovlašteni predlagatelji mogu
uputiti svoje prijedloge za imenovanje članova Savjeta mladih.
Kandidate za članove aktualnog saziva Savjeta predložile su udruge mladih, odnosno
udruge koje se bave mladima, studentske udruge, podmlaci političkih stranaka, te drugi
registrirani oblici organiziranja mladih s područja Istarske županije. Kandidate su predložili:
Udruga mladih Kaldir, Udruga mladih "Frašker", Studentska udruga "Pula", Start UP, Forum
mladih SDP-a, IDS-DDI, Pazinski kolegij - Klasična gimnazija, Udruga mladih Velog vrha "S
Vrha" i Klub studenata "Istarski klub" Rijeka, a Skupština Istarske županije izabrala tajnim
glasovanjem 27. travnja 2015.
Saziv aktualnog Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Andreja Jurkovića,
te dva zamjenika predsjednika i to Ana Žufić i Ivan Lukež. Nije izvršen izbor trećeg
potpredsjednika iz razloga što nije izabran član predstavnika talijanske nacionalne zajednice
jer se nitko nije kandidirao.
Budući da aktualnom sazivu Savjeta mladih dana 22. svibnja 2018. godine prestaje
mandat potrebno je raspisati javni poziv za izbor novog saziva Savjeta mladih IŽ.
3. SJEDNICE SAVJETA MLADIH
Savjet mladih održavati će redovite sjednice na kojima će razmatrati aktualnu
problematiku. Nakon što se provedu izbori za novi saziv Savjeta mladih provesti će se
postupak njegova konstituiranja izborom predsjednika i zamjenika predsjednika.
4. ISTRAŽIVANJE O POTREBAMA MLADIH U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
4.1. NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE ZA PERIOD OD 2014. DO 2017.
Nacionalni program za mlade za razdoblje 2014.-2017. je sveobuhvatan strateški
dokument kojemu je cilj unapređenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje,
svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju
kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije. U tom je smislu
donio jasne preporuke jedinicama lokalne (gradovima i općinama) i regionalne samouprave
da donesu gradske/općinske, odnosno županijske regionalne programe za mlade.
Nacionalnim programu definirane su mjere i aktivnosti koje se odnose na mlade, a koje između
ostalih subjekta implementiraju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Praćenje provedbe Nacionalnog programa za mlade na razini Istarske županije, te gradova i
općina ostaje i nadalje jedan od obveza Savjeta mladih.
4.1. REGIONALNI PROGRAM ZA MLADE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA PERIOD OD 2018.
DO 2022. GODINE
Savjet mladih je u protekloj godini na poziv za prijavu projekta Ministarstva za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim se dodjeljuju sredstva za projekte usmjerene mladima
od prihoda igara za sreću i državnog proračuna.
U suradnji s udrugom FET Alumni i Udrugom „Alfa Albona“ Labin kao partnerom
kandidiran je projekt za prioritetno područje Lokalni i regionalni program za mlade. Istarskoj
Županiji odobren je projekt „Regionalni program za mlade Istarske županije“.
Prema odredbama Ugovora projekt je započeo s danom 1. studenog 2016. godine, te
mora biti okončan do 31. siječnja 2018. godine.
Regionalnog programa unaprijediti će kvalitetu regionalnih politika prema mladima što bi
se trebalo odraziti i na prvenstveno položaj mladih jer bi senzibilizirao ključne dionike u životu
mladih na činjenicu da mladi imaju posebni položaj u društvu, da mlade treba uključivati u sve

oblike sudjelovanja u društvu, i konačno da su mladi posebno rizična skupina u društvu, koja
zahtjeva pažnju i skrb cijeloga društva.
Regionalni program za mlade trenutno se nalazi u postupku Savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću i to u vremenu od 27. prosinca 2017. godine do 27. siječnja 2018.
godine, nakon čega bi trebale biti obrađene eventualne primjedbe, prijedlozi i dopune, te bi
trebao biti upućen na postupak usvajanja Skupštini Istarske županije.
Savjet mladih smatra da se politika prema mladima mora planirati i provoditi kroz
partnerski odnos županijske uprave i mladih, organiziranih kroz udruge mladih te Savjet za
mlade IŽ. Na tom tragu je i koncept suradnje civilnog sektora, odnosno udruga mladih sa
Istarskom županijom. Savjet mladih pratiti će implementaciju Regionalnog programa za
mlade.
Također Savjet mladih Istarske županije kontinuirano će poticati Savjete mladih na razini
gradova i općina o kreiranju lokalnih programa djelovanja za mlade. Razvojem lokalnih
strateških programa djelovanja za mlade, sustavno se pristupa procesu ispunjavanja potreba
mladih. Samo sustavnim i planskim djelovanjem lokalnih vlasti u partnerskom odnosu s
mladima može se utjecati na poboljšanje položaja mladih u društvu i lokalnoj zajednici. Ukoliko
pojedine lokalne samouprave nisu u mogućnosti izraditi lokalne programe djelovanja za
mlade, svoje djelovanje mogu usmjeravati u skladu sa Regionalni program za mlade Istarske
županije.
5. POTICANJE, PROMICANJE I VALORIZACIJA VOLONTERSKOG RADA MLADIH I
ZAPOŠLJAVANJE
Savjet mladih će podržati volontiranje mladih razvijajući više mogućnosti za mlade ljude,
čineći volontiranje lakšim, uklanjajući prepreke, dižući svijest o vrijednosti volontiranja,
prepoznajući volontiranje kao važan oblik neformalnog obrazovanja i pojačavajući
prekograničnu (preko regionalnu i nacionalnu) društvenu pokretljivost mladih, a Savjet mladih
inicirati će i da se uspostave sustavi praćenja i nagrađivanja volontera.
6. ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
Zapošljavanje, a osobito zapošljavanje mladih, prioritetna je zadaća i socijalne i
gospodarske politike u Hrvatskoj. Prelazak iz obrazovnog sustava u svijet rada jedno je od naj
ne izvjesnijih razdoblja u životu mladog čovjeka, a prepreka na tom putu izuzetno je mnogo.
Prije svega, tržište je u potrazi za radnicima s iskustvom od najmanje dvije godine. Mladi,
izlazeći iz srednje škole ili fakulteta, nemaju dovoljno ili uopće nemaju radnog iskustva.
Nadalje, osposobljavanje mladih za poduzetnike kroz redovito i neformalno obrazovanje
jedan je od osnovnih preduvjeta za ostvarenje gospodarskog razvoja. Razvijanje stručnih
znanja i vještina uspješnog poslovanja kod mladih utječe na povećanje njihovih šansi za
zapošljavanje, te doprinosi ukupnom društvenom razvoju. Mladi su, kao nositelji novih znanja,
te vještine prilagodbe novim tehnologijama, društvena skupina koja jamči višestruki povrat
uloženoga.
Preduvjet ekonomskog osnaživanja mladih je i razvoj poduzetničkog duha kod mlade
generacije. Ovdje se javlja problem nedostatka relevantnih informacija o postojećim poticajnim
mjerama, nedostatno kreditiranje poduzetničkih projekata mladih, ali i nedovoljna
osviještenost nositelja poticajnih mjera o potrebama mladih kao potencijalnih korisnika tih
mjera.
Savjet mladih podržava aktivnosti institucija u provedbi mjera koje potiču dodatni
angažman mladih i sa ciljem stjecanja neformalnih znanja i iskustva radi lakšeg pristupa tržištu
rada, pripravništva, javnih radova i dr. vidova potpora mladima, ali i poduzetnicima koji
zapošljavaju mlade. Savjet će svojim inicijativama i prilozima nastojati da se ovaj oblik

angažmana mladih dodatno unaprijedi, te svojim savjetima nastojati unapređivati suradnju
između mladih i institucija u pravcu kreiranja novih mjera i mogućnosti za mlade.

7.

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM,
KONFERENCIJAMA ZA MLADE

NACIONALNIM

I

REGIONALNIM

Sudjelovanje na konferencijama za mlade može doprinijeti suradnji Savjeta mladih
Istarske županije sa drugim savjetima mladih u Republici hrvatskoj i organizacijama za mlade,
te umrežavanju. Kako bi Savjet mladih Istarske županije bio u trendu s događajima i
informiran o politici za mlade na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini i kako bi mogao
promovirati svoj rad, predlažemo da se podržava sudjelovanje predstavnika na
međunarodnim, nacionalnim i regionalnim konferencijama za mlade u čemu je održan
kontinuitet i dosadašnjim radom Savjeta mladih.
Savjet mladih će također poticati edukaciju Savjeta mladih u jedinicama lokalne
samouprave i mladih uključenih u procese odlučivanja kako bi čim više mladih bilo informirano
i uključeno u procese odlučivanja na lokalnoj razini.
8.
POTICANJE I ODRŽAVANJE MEHANIZAMA SUDJELOVANJA MLADIH U
PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA KOJE SU OD INTERESA ZA MLADE
Savjet mladih predlaže Skupštini i Županu da se prilikom imenovanja raznih tijela na
razini Istarske županije u njihov rad uključe i mladi. U navedenom smislu zatražiti će se od
nadležnih upravnih tijela da izrade popis tijela u kojima mladi mogu participirati.
9. OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih ("Službene novine Istarske županije"
br. 17/14) utvrđeno je da se sredstva za rad Savjet mladih osiguravaju u Proračunu Istarske
županije. Člankom 17. Odluke utvrđuje se da, ukoliko se Programom rada Savjeta mladih za
provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se
na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Istarske županije. Sredstva za troškove
održavanja sjednica Savjeta mladih osigurana su u Proračunu u razdjelu Stručne službe
Skupštine.
10. FINANCIJSKI PLAN
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kn
Putni troškovi za prisustvovanje sjednicama Savjeta mladih - 12 sjednica
Putni troškovi za prisustvovanje Konferencijama te sukladno točki 7. Programa rada,
predlažemo da se podrži sudjelovanje predstavnika na međunarodnim, nacionalnim i
regionalnim konferencijama za mlade.
Predsjednik Savjeta mladih
Istarske županije
Andrej Jurković v.r.

ELEKTRONIČKA ISPRAVA
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SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednika Valtera Drandića
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Predmet:

Program rada Savjeta mladih Istarske županije za 2018. godinu

Temeljem članaka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 78. st. 5. Poslovnika Županijske skupštine
(„Službene novine istarske županije“ 14/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 12. ožujka
2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
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 Program rada Savjeta
mladih Istarske županije za 2018. 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 čl. 19. st. 5. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14)
i čl. 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09, 4/13
i 16/16), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana
donosi

ZAKLJUČAK

1. Skupština Istarske županije odobrava Program rada Savjeta mladih za 2018.
godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Istarske županije".
Klasa:
Urbroj:
Pazin,
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik
Valter Drandić

Ai sensi dell'articolo 19 comma 5 della Legge sui comitati consultivi giovanili ("Gazzetta
ufficiale", n. 41/14) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“ n. 10/09, 4/13 e 16/16), l'Assemblea della Regione Istriana, alla
seduta tenutasi il giorno____________emana la

CONCLUSIONE

1 L'Assemblea della Regione Istriana approva il Programma di lavoro del
Comitato consultivo giovanile per il 2018.
2 La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni dalla sua emanazione sul
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana".
Classe:
N.Prot.:
Pisino,
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente
Valter Drandić

