
 

Na temelju članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine 

Grada Labina“, broj 8/14.) i Poslovnika o radu Savjeta ("Službene novine Grada Labina", broj 

11/14.), Savjet mladih Grada Labina donosi 

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA LABINA 

ZA 2019. GODINU 

 

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina i Statuta Grada Labina Gradsko 

vijeće Grada Labina, te Zakona o savjetima mladih NN 41/14 na sjednici 11. listopada 2017. 

godine nakon tajnog glasovanja donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada 

Labina. U Savjet mladih Grada Labina izabrani su (mandat 2017/2020):  

• Irina Adamović (Predlagatelj: Udruga za promicanje glazbene kulture NEO), zamjenica 

Stefanija Načinović 

• Marin Biočić (Predlagatelj: Labin Art Express XXI), zamjenica Paola Zustović 

• Nikol Boneta (Predlagatelj: neformalna skupina mladih), zamjenica Mariana Kos 

• Toni Juričić (Predlagatelj: Udruga za mlade Alfa Albona), zamjenik Konstantin Porodin 

• Denny Višković (Predlagatelj: Udruga za mlade Alfa Albona), zamjenik Endi Kodrin 

• Karla Miletić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Antonela Miletić 

• Paulo Načinović (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenik Leonardo Franković 

• Matea Tireli, (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenica Morena Jurasić 

• Klarisa Miletić (Predlagatelj:Klub mladih IDS), zamjenik Piero Glavičić. 

 

Na konstituirajućoj sjednici 10. studenog 2017. Matea Tireli izabrana je za predsjednicu, a 

Marin Biočić za potpredsjednika Savjeta mladih Grada Labina. 

 

U 2019. godini Savjet mladih održao je četiri sjednice, a osim sjednica Savjet mladih održao 

je brojne sastanke sa različitim subjektima vezano za ostvarivanje programa Savjeta mladih kao 

što su: članovi gradskog vijeća Grada Labina, gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika Grada 

Labina, pročelnici u Gradu Labinu, predstavnici mladih, predstavnici škola, predstavnici savjeta 

mladih iz RH, te predstavnici različitih ustanova i udruga sa područja Županije ali i RH. 

 

Prema programu Savjeta mladih Grada Labina za 2019. godinu za vrijeme saziva Savjeta mladih 

2017/2020 (listopad 2017. do prosinac 2017.) održane su slijedeće aktivnosti: 

 



 

1. 1. Suradnja sa savjetima mladih drugih gradova/općina u Republici  

Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova i općina na području Republike Hrvatske 

smatra se jednom od glavnih oblika neformalnog  osposobljavanja članova Savjeta mladih Grada 

Labina, budući ista omogućava razmjenu iskustava, ideja, znanja i rezultata projekata.  

U tu svrhu Savjet mladih Grada Labina surađivao je sa Savjetima mladih Grada Pule, Grada 

Rovinja, Grada Buzeta i Grada Pazina te sa Savjetom mladih Istarske županije i Primorsko 

goranske županije na slijedećim aktivnostima: 

U svibnju se organizirala aktivnost „Gremo na Učku“. Cilj ove manifestacije bio je prigodno 

obilježiti Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, kroz promociju vrijednosti antifašizma i 

njegove ostavštine. Manifestacije na posljetku bila otkazana zbog dužeg perioda nepovoljnih 

vremenskih prilika.  

Zatim, započeta je suradnja sa ranije spomenutim Savjetima mladih u kampanji „Mladi u 

digitalnom svijetu“ kojoj je cilj podizanje svijesti o raznim oblicima nasilja na internetu među 

djecom i mladima. 

Savjet mladih Grada Labina sudjeluje na aktivnostima Koordinacije savjeta mladih 

Republike Hrvatske, udruge koja objedinjuje djelovanje gradskih savjeta mladih iz cijele 

Hrvatske 

Članstvo u Koordinaciji omogućava nam kvalitetniju razmjenu znanja u radu savjeta mladih, 

ali i predlaganje zajedničkih aktivnosti te korištenje primjera dobrih praksi u svrhu poboljšanja 

položaja mladih. Član Savjeta mladih Grada Labina, Denny Višković ujedno je i član 

predsjedništva Koordinacije savjeta mladih RH. Izvještaji sa sjednica predsjedništva dostupni su 

na stranici Koordinacije. 

Uz redovite tri sjednice predsjedništva Koordinacije savjeta mladih RH u 2019. godini 

sudjelovali smo i na Kongresu Savjeta mladih RH u Zagrebu u veljači te u kolovozu, na Kongresu 

Savjeta mladih RH u Varaždinu. 

 

2. Lokalni program za mlade Grada Labina 

Savjet mladih, svoju temeljnu dužnost, a to su politike za mlade, provodi kroz praćenje 

provedbe Lokalnog programa za mlade Grada Labina, krovne strategije u Gradu Labinu koja 

definira položaj mladih. Nakon usvajanja Lokalnog programa u 2015. godini na prijedlog savjeta 

mladih, a odobrenjem gradonačelnika formirana je radna skupina za praćenje provedbe Lokalnog 

programa, koja se sastoji od različitih dionika, a koji zajedničkim radom predlažu Akcijski plan za 

2019. koji je usvojen na 6. sjednici. Akcijski se plan za 2019. godinu sastoji od godišnjih prioriteta, 

ciljeva i mjera te indikatora provedbe za područja vezana za: 

a) kulturu mladih 

b) obrazovanje i osposobljavanje 

c) zapošljavanje i poduzetništvo 

 



 

Radna skupina za praćenje provedbe programa održala je predviđene edukacije u suradnji sa 

Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke koje je vodila Marta Berčić, te kreirala Akcijski 

plan. Za potrebe izrade plana za 2019. godinu prethodno je održana evaluacija dosadašnjih 

aktivnosti koje su dostavljene kao prilog Planu rada za 2019. godinu. 

 

3. Regionalni program za mlade Istarske županije 

Regionalni program IŽ kompatibilan je sa Lokalnim programom za mlade Grada Labina pa 

Savjet mladih Grada Labina ima ključnu ulogu za uključivanje mladih u svim fazama projekta na 

području istočne Istre. Regionalni/lokalni programi za mlade“ i iz njega izvedeni akcijski ili 

provedbeni/operativni planovi, upravni su akti koje donosi predstavničko tijelo jedinica 

lokalne/regionalne samouprave. Na donositeljima odluka je da potaknu mlade i povrate povjerenje 

mladih u zajednicu i društvo u kojoj žive, kako bi postali aktivni akteri koji će uspostavljati nove 

i bolje uvjete za ostanak mladih u Istri. 

Iako je Istra poželjna destinacija za život mladih iz drugih krajeva za vrijeme turističke 

sezone, kada oni odu, stječe se dojam da oni koji su ostali u Istri čekaju novu sezonu. Mladi Istre 

moraju živjeti tijekom cijele godine pa je izuzetno važan zadatak ovog Programa mobilizacija 

zajednice i što veće uključivanje mladih u donošenje odluka te pružanje mogućnosti mladima da 

ostvare svoje potencijale jer mladi Istre imaju kapacitet da budu akteri promjena. 

 

4. Vizualni identitet Savjeta mladih  

U skladu sa trendovima među populacijom mladih, u 2019. godini najviše informacija o radu 

savjeta preneseno je kroz Facebook stranicu (https://www.facebook.com/SavjetMladihLabin/) koju 

prati preko 400 pratitelja. Kroz 2019. godinu broj pratitelja i oznaka „Sviđa mi se“  se povećao 

za gotovo 10%.  

 

5. Ostale aktivnosti 

• 14. siječnja – Radionica izrade akcijskog plana implementacije Lokalnog programa za 

mlade Grada Labina 

• 26. siječnja – Posjet Ureda predsjednice Republike Hrvatske sa učenicima labinskih 

osnovnih škola koji su polaznici Građanskog odgoja i učenicima srednje škole koji su 

članovi Gradskog vijeća mladih, u sklopu Dana otvorenih vrata Ureda predsjednice 

Republike Hrvatske. 

• 2-5. veljače – U sklopu projekta “Workpetence – Online Tool for Competence Balance 

for Youth Employment” na kojem surađuju Savjet mladih Prilep (Makedonija), United 

Societies of Balkan (Grčka) i Alfa Albona, predstavnik Savjeta mladih Grada Labina u 

ime Udruge Alfa Albona, sudjeluje na konferenciji u Skopju s prezentacijom na temu: 

“Savjet mladih Grada Labina - primjeri dobre prakse” 

https://www.facebook.com/SavjetMladihLabin/


 

• 8-9. veljače – Sudjelovanje na 3. Kongresu Koordinacije savjeta mladih RH u sklopu 

kojeg je održana je panel rasprava na temu “Quo vadis, Europa?” te je održana Redovna 

skupština Koordinacije na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja u sklopu projekta 

“Demografska revitalizacija - temeljni preduvjet za gospodarski napredak RH”.  

• 28. ožujka - Savjet mladih Grada Labina posjetio je učenike OŠ Matije Vlačića koji 

pohađaju Građanski odgoj te im je predstavljeno što je to Savjet mladih Grada Labina, 

kojem cilju su aktivnosti Savjeta usmjerene te tko sve i na koji načina može postati član 

Savjeta mladih.  

• Ožujak-Svibanj – Savjet mladih Grada Labina uključuje su u pokret na društvenim 

mrežama #ovajputglasam kako bi potaknuli mlade na aktivno građanstvo i ispunjavanje 

građanske dužnosti glasanja. 

• Svibanj – aktivnost „Gremo na Učku“. Cilj ove manifestacije bio je prigodno obilježiti 

Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, kroz promociju vrijednosti antifašizma i 

njegove ostavštine. Manifestacije na posljetku bila otkazana zbog dužeg perioda 

nepovoljnih vremenskih prilika.  

• Svibanj - Započeta kampanja „Mladi u digitalnom svijetu“ kojoj je cilj podizanje svijesti 

o raznim oblicima nasilja na internetu među djecom i mladima. 

• 23-25. kolovoza – Sudjelovanje na 5. Kongresu savjeta mladih Republike Hrvatske u 

Varaždinu gdje je za sve sudionike kongresa održana radionica „Utjecaj savjeta mladih 

na strukturirani dijalog u lokalnoj zajednici“ te radionica „Mladi – Udruga mladih – 

Savjet mladih – Inicijative mladih – Gradsko vijeće – Gradonačelnik“ koja je simulirala 

međuodnose spomenutih tijela, odnosno organizacija i moguće zapreke koje se 

pojavljuju pri međusobnoj komunikaciji istih. Za kraj Kongresa održana je panel 

rasprava „Budućnost obrazovanja u Hrvatskoj“. 

• Sudjelovanje u Povjerenstvu za dodjelu  

• Sudjelovanje u Povjerenstvu za ocjenu kvalitete prijave  za postupak ocjene 

kvalitete/vrijednosti programa ili projekta Javnog natječaja za sufinanciranje 

programa/projekata Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina. 

• Sudjelovanje u radu Gospodarskog vijeća Grada Labina  

Izradila: 

 

Matea Tireli,mag.philol.ital. 


