
 

 

 
 
 

Savjet mladih Općine Medulin  
savjetmladihmedulin@gmail.com  
mobitel: 099/2531893 
 
 
Medulin, 10. ožujka 2020. 
 

 
Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 

30. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 
1/2015), Savjet mladih donosi 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE MEDULIN ZA 2019. GODINU 

  
 
UVOD 
 
Savjet mladih Općine Medulin (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo 
Općine Medulin koje je osnovano u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa 
mladih na lokalnoj razini te aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Medulin. 
 
 
ČLANOVI I ZAMJENICI SAVJETA MLADIH OPĆINE MEDULIN 
Mandat 2018.-2021. 
 
1. Ana Žufić, predsjednica Savjeta mladih Općine Medulin (zamjena člana Igor Ptiček) 
2. Sandro Radošević, zamjenik predsjednice Savjeta mladih Općine Medulin (zamjenik 
člana David Šišić) 
3. Lea Ivančić, član (zamjenik člana Nina Žgomba) 
4. Valeria Kirac, član (zamjenik člana Ana Jerković) 
5. Antonio Kirac, član (zamjenik člana Josip Jerković) 
6. Aleksandra Milinović, član (zamjenik člana Dorian Klimić) 
7. Andrea Kliba, član (zamjenik člana Ivan Bahun) 
 
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih: 
 

• raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih 

te o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade, 

• u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za 

unapređivanje položaja mladih na području općine Medulin, raspravu o pojedinim 

pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Medulin 

te način rješavanja navedenih pitanja, 
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• putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje 

položaja mladih na području općine Medulin, 

• sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za 

mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i 

problemima mladih, a po potrebi  predlaže  i  donošenje  programa  za  otklanjanje  

nastalih  problema  i  poboljšanje položaja mladih, 

• potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 

mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici 

Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i 

odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

• predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada Savjeta mladih i 

financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih, 

• po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Medulin na sjednice Savjeta mladih, 

• potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju 

organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i 

određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, 

• obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

 
Ciljevi programa Savjeta mladih Općine Medulin su između ostalog navedenoga i podrška 
Općinskoj upravi u svim projektima vezanima uz pitanje mladih, a s druge strane svim 
mladima kojima je potrebna dodatna podrška u području rješavanja izazova s kojima se 
susreću u svakodnevnom životu. Važno je napomenuti da je veoma važna i suradnja 
Savjeta mladih Općine Medulin sa Općinskim vijećem Općine Medulin i Odborom za mlade 
u svrhu pravovremenog informiranja i savjetovanja u pitanjima od interesa za mlade sa 
područja općine Medulin 
 
U skladu sa navedenim i u skladu sa Programom rada za 2019. godinu, Savjet mladih 
Općine Medulin u 2019. godini proveo je sljedeće aktivnosti: 
 
 

1. Sastanci Savjeta mladih 

 
Članovi Savjeta mladih održali su sastanke na kojima su raspravljali o nadolazećim 
aktivnostima i projektima, aktualnostima za mlade te planovima za unaprjeđenje rada s 
mladima u Općini Medulin.  
 
 
 

2. Praćenje provedbe Lokalnog programa djelovanja za mlade 

 
Članovi Savjeta, odnosno predsjednica Savjeta mladih na godišnjoj razini provjeri ostvarene 
aktivnosti iz Lokalnog programa djelovanja za mlade Općine Medulin 2014. – 2020., te na 
temelju rezultata zajedno s članovima mladih predlaže nadolazeće aktivnosti koje su 
ostvarive unutar proračuna Savjeta mladih i Općine Medulin.   
 
 



 

 

3. Konzultiranje s organizacijama za mlade o temama za mlade te suradnja s 

drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj 

 
Savjet mladih Općine Medulin svake godine održava suradnju sa raznim organizacijama i 
udrugama za mlade. Tako je u 2019. godini nastavljen kontakt sa: Zakladom za poticanje 
partnerstva i razvoja civilnog društva – Zaklada Istra, Koordinacijom Savjeta mladih 
Republike Hrvatske te Savjetom za mlade Vlade Republike Hrvatske.  
 
Predsjednica Savjeta mladih Ana Žufić i zamjenik Sandro Radošević 8.,9. i 10. veljače 
sudjelovali su na 3. Kongresu Savjeta mladih Republike Hrvatske, Savjet mladih Općine 
Medulin predstavio je Općinu Medulin, rad Savjeta i planove za budućnost te su jednoglasno 
izabrani za članove Koordinacije Savjeta mladih Republike Hrvatske. Koordinacija Savjeta 
mladih Republike Hrvatske trenutno okuplja 41 Savjet iz cijele Hrvatske, a Savjet mladih 
Općine Medulin u subotu je postao 36. član. 
 
U sklopu 3. Kongresa Savjeta mladih Republike Hrvatske, u petak 8. veljače održana je 

panel rasprava na temu „Quo vadis Europa?“, a 9. veljače održana je redovna skupština 

Koordinacije na kojoj su osim prijema našeg Savjeta predstavljeni rezultati istraživanja o 

iseljavanju mladih u sklopu projekta “DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA – temeljni 

preduvjet za gospodarski napredak RH”. 

Predsjednica Savjeta mladih Ana Žufić na skupštini je predstavila dosadašnji rad savjeta 

mladih počevši od izrade Lokalnog programa djelovanja za mlade, stipendiranja učenika i 

studenata, poticaja za male i srednje poduzetnike, izradu idejnog rješenja uređenja Centra 

za mlade do budućih planova, besplatnih edukacija za mlade, uređenja Centra za mlade te 

poboljšanje kvalitete života mladih s područja općine Medulin. 

 
Također, članovi Savjeta mladih Sandro Radošević i Antonio Kirac sudjelovali su na 
Godišnjoj konferenciji Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj na kojoj se raspravljalo o temi 
mladih kao odgovornih i uključenih dionika u lokalnoj zajednici – „Mladi kao važan partner i 
prioritet Hrvatske“. Konferencija je održana u Zagrebu, 20. ožujka 2019. godine u 
organizaciji Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. 
 
Također, u sklopu navedene suradnje sa organizacijama za mlade predsjednica Savjeta 
mladih Općine Medulin 05. travnja 2019. godine sudjelovala je kao predavač na konferenciji: 
„Javne politike kao pokretač razvoja civilnog društva“ u sklopu koje je predstavila Lokalni 
program djelovanja za mlade Općine Medulin 2014. – 2020., proces izrade lokalne javne 
politike te dijalog i suradnju između svih aktera od javne uprave do donosioca odluka, 
mjesnih odbora do udruga mladih. Organizator konferencije bila je Zakladom za poticanje 
partnerstva i razvoja civilnog društva – Zaklada Istra, a uz predsjednicu Anu Žufić na 
konferenciji su u ulozi predavača i panelista sudjelovali stručnjaci sa Fakulteta političkih 
znanosti u Zagrebu dr. Anka Kekez Koštro i Mario Munte, Tomislav Koroman predstavnik 
Ureda EU Parlamenta u Republici Hrvatskoj, Vjeran Piršić, aktivist i volonter Udruge Eko 
Kvarner, Helga Može Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj 
civilnoga društva te izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, Fakultet za ekonomiju i turizam 
“Dr. Mijo Mirković” Pula. 
 

4. Suradnja s tijelima Općine Medulin 

 
U 2019. godini Savjet mladih održavao je vrlo pozitivnu i redovitu suradnju sa Upravnim 
tijelima Općine Medulin. Upravna tijela Općine Medulin uključila su Savjet m ladih u 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Medulin što je iznimno 
važno za rad Savjeta mladih, ali i Općine Medulin. Također, u sklopu projekta „Građenje 



 

 

reciklažnog dvorišta Kamik“ čiji je nositelj Općina Medulin održana je 1 radionica za članove 
Savjeta mladih Općine Medulin. 
 
Potrebno je napomenuti kako će se suradnja Savjeta mladih Općine Medulin i Općine 
Medulin – upravnih tijela povećati i poboljšati u 2020. godini obzirom da Savjet mladih u 
2020. godini planira načelniku općine Medulin te predsjedniku Općinskog vijeća Općine 
Medulin predložiti nekoliko modela za unaprjeđenje suradnje i rada s mladima u cjelini. 
 
Isto tako, pohvalno od strane Općine Medulin i Upravnog odjela za EU projekte, 
međunarodnu suradnju i gospodarstvo je i činjenica da se Općina Medulin uključila u najveći 
međunarodni projekt za rad s mladima „Europe goes local“ u sklopu kojega su djelatnici 
Općine Medulin sudjelovali na ciklusu treninga jedinica lokalne i regionalne samouprave koji 
se od 24. – 27. studenog 2019. godine održao u Mariji Bistrici, a koji za cilj ima osnažiti 
jedinice lokalne i regionalne samouprave za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s 
mladima na lokalnoj razini. 
 
 

5. Sudjelovanje na konferencijama za mlade  

 

Kao što je i napomenuto u točci 3. ovog Izvješća Savjet mladih Općine Medulin sudjelovao 
je na 3 konferencije: 
 
- 3. Kongresu Savjeta mladih Republike Hrvatske, održan 08. – 10. veljače 2019. godine 
- Godišnja konferenciji Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, održana 20. ožujka 2019. 
godine 
- Javne politike kao pokretač razvoja civilnog društva“, održana 05. travnja 2019. godine 
 
Dodatno, Savjet mladih Općine Medulin sudjelovao je na: 
 
- konferencija Greenfield, održana 29. i 30. ožujka 2019. godine 
 
 

6. Promicanje i poticanje volonterizma i zapošljavanja mladih te informiranje o 

aktualnim temama i događanjima 

 
Savjet mladih OM kroz cijelu 2019. godinu poticao je volonterski rad mladih. Kontinuiranim 
objavama na društvenim mrežama i informiranjem Savjet mladih obavještava mlade o 
mogućnostima volontiranja, ali i edukacije. Savjet mladih podržava i potiče osnivanje udruga 
mladih te pruža mogućnost konzultacija i savjetovanja o osnivanju udruga mladih, njihovim 
prednostima i mogućnostima. Cilj ove aktivnosti je društveno umrežavanje mladih kroz 
osnivanje udruga i zadruga mladih. 
 
Poticanje volonterskog rada ogleda se kroz informiranje, motiviranje i vrednovanje. Isto tako, 
Savjet mladih je poticao zapošljavanje mladih kroz informiranje o aktualnim natječajima, 
Zakonima za zapošljavanje mladih, ali i sudjelovanjem na tribinama na temu zapošljavanja. 
Zapošljavanje mladih je temelj za razvitak Općine Medulin te za egzistenciju samih mladih i 
njihov ostanak u Općini Medulin.  
 
Informiranje mladih vrši se kroz web stranice Općine Medulin, Facebook stranice Savjeta 
mladih Općine Medulin i Općine Medulin, „sheranjem“ od strane drugih udruga mladih, ali i 
kroz e-mail liste. 
 
 

7. Poticanje prekogranične suradnje mladih iz pobratimljenih Općina i Gradova 

 



 

 

Savjet mladih je uz pomoć Općine Medulin u 2014. godini prvi puta posjetio pobratimljenu 
Općinu Pols zajedno sa mladima unutar Općine koji djeluju u pojedinim udrugama ili 
odborima. U 2015. godini Savjet je posjetio pobratimljenu Općinu Cerklje na Gorenjskem 
gdje su posjetili Centar za mlade i razmijenili iskustva mladih iz Slovenije. U 2016. godini 
mladi su u prosincu posjetili pobratimljenu općinu Porto Tolle u kojoj su razvili iznimno čvrste 
odnose sa mladima iz navedene općine te dogovorili potencijalnu suradnju mladih kao 
pobratimljenih općina. U 2017. godini tijekom mjeseca prosinca mladi su posjetili 
pobratimljenu Općinu Dojran u Makedoniji, a u 2018. godini Grad Varaždin s kojima su 
dogovorili članstvo u Koordinaciji Savjeta mladih Republike Hrvatske, ali i suradnju na 
raznim zajedničkim projektima. 
 
Savjet mladih i Općina Medulin u 2019. godini bili su domaćini mladima iz pobratimljene 
Općine Dojran koji su boravili u Općini Medulin povodom Dana Općine Medulin u lipnju 
2019. godine. Mladi iz Općine Dojran  naši su gosti bili zajedno sa načelnikom i 
predsjednikom vijeća Općine Dojran, a u suradnji sa Općinom Medulin organizirali smo 
razgled Općine, druženje, sastanke na temu zajedničkih projekata, prisustvovanje na 
svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Medulin i otvaranju Arheološkog parka Vižula 
kao i premjeri filma o Vižuli.   
 
Podržavanjem ovog projekta Općina Medulin  pokazuje brigu za mlade, pomaže im u širenju 
njihovih znanja i iskustva, ali i nagrađuje volonterski rad mladih sa  područja Općine 
Medulin.  
 
 
 

 
 

Predsjednica 
 

Ana Žufić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


