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Na temelju članka 28. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Medulin („Službene 

novine Općine Medulin“ broj 1/2015), Savjet mladih Općine Medulin donosi 

 

 

PROGRAM RADA  

Savjeta mladih Općine Medulin za 2020.godinu 

 

 

UVOD 

 

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 mladh Općine Medulin (zamjenik 

člana David Šišić) 

3. Lea Ivačić, 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) 

 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Medulin koje se osniva u cilju promicanja i 

zagovaranja  prava,  potreba  i  interesa  mladih  na  lokalnoj  razini  te  aktivnog  

uključivanja mladih u javni život Općine Medulin. Savjet mladih Općine Medulin ima 

sedam (7) članova i sedam (7) zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika 

predsjednika. Mandat članova i zamjenika članova traje tri (3) godine.  

 

 

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih: 
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 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, 

 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. 
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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 

 

1. LOKALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE OPĆINE MEDULIN 

 
 
Lokalni program djelovanja za mlade (LPDM), je strateški dokument koje je usvojilo 

Općinsko vijeće Općine Medulin u kojem se definira na koji će se način i kojim konkretnim 

aktivnostima, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti 

na ključne potrebe i interese mladih. Izrađen je LPDM Općine Medulin 2014. – 2020.  koji 

u sebi sadrži tematska područja djelovanja, na osnovu kojih su izrađeni prioriteti i mjere 

za unapređenje života mladih na području Općine Medulin. Općinsko vijeće usvojilo je 

jednoglasno Lokalni program djelovanja za mlade Općine Medulin na 4.sjednici 

Općinskog vijeća Općine Medulin održane 24. listopada 2013.godine. Odluka o usvajanju 

objavljena je i u Službenim novinama Općine Medulin broj 6/2013.  

 

Tematska područja koja LPDM Općine Medulin obuhvaća su: 

 

1. Centar za mlade Općine Medulin 

2. Obrazovanje i informatizacija mladih 

3. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 

4. Socijalna politika za mlade 

5. Zdravstvena zaštita i ekologija 

6. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 

7. Kultura, sport i slobodno vrijeme 

8. Mobilnost i informiranje mladih 
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Općinu Medulin Savjet će poticati i svojim volonterskim radom pokušati unaprijediti. 

Obzirom na sve navedeno Lokalni program djelovanja za mlade trajanja je do 2020. 

godinu uključujući i 2020. Shodno tome u 2020. godini Savjet mladih mora provesti 

evaluaciju LPDM-a i pokrenuti izradu novog Programa za nadolazeće razdoblje. Za 

navedeno moraju se planirati novčana sredstva, obzirom da izrada istog zahtjeva 

određena financijska sredstva kao i evaluacija. Vođeni željom za izradom što kvalitetnijeg 

programa Savjet mladih pokrenuti će suradnju sa Zakladom za poticanjem partnerstva i 

razvoja civilnog društva za evaluaciju postojećeg i izradu novog Programa. Zaklada Istra 

sudjelovala je u pisanju postojećeg LPDM-a i Savjet mladih smatra ih time 

najkompetetnijim za izradu i evaluaciju. Izrada novog LPDM-a uz samo pisanje 

podrazumijeva i organiziranje i održavanje fokus grupa sa mladim iz cijele općine, a 

Zaklada će uz pomoć Savjeta mladih i Općine voditi fokus grupe i na njima detektirati 

potrebe mladih iz cijele općine. 

2. SURADNJA SA ORGANIZACIJAMA/UDRUGAMA/SAVJETIMA ZA MLADE  

 

Savjet mladih Općine Medulin svake godine redovito održava kontakt sa Savjetima mladih 

na području Republike Hrvatske, a od 2019. godine član je Koordinacije Savjeta mladih 

Republike Hrvatske. Kao član Koordinacije naš Savjet mladih odlazi na sastanke i 

konferencije na kojima zagovara želje, potrebe i ideje mladih sa svog područja.  

Članstvom u Koordinaciji Savjeta mladih Republike Hrvatske dobili smo priliku 

predstavljati potrebe mladih iz naše općine na državnoj razini i poticati te predlagati razne 

mjere prema Vladi RH za mlade. Također, u sklopu članstva biti ćemo i domaćini 

Koordinacije u Medulinu, a time ćemo se profilirati kao iznimno ozbiljan Savjet, te ugostiti 

preko 100 mladih u našoj Općini, a Koordinacija podrazumijeva dvodnevnu ili trodnevnu 

edukaciju i panel raspravu na kojoj osim naših predstavnika mladih i Općine sudjeluju i 

predstavnici Ministarstva i Europske unije. Smatramo da će ovo članstvo iznimno 

doprinijeti mladima iz Općine Medulin, ali i Općini Medulin u cjelini, kao i Općinskom vijeću 

koji je rad našeg Savjeta podržavao i unaprjeđivao svojim prijedlozima. 

 

Savjet mladih OM do sada je ostvarivao redovitu suradnju sa „Zakladom za poticanje 

partnerstva i razvoja civilnog društva“, udrugama mladih Banjole, Medulin, Labin, te 
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savjetima mladih Labin, Pula, Varaždin, Rovinj, Pazin i Istarske Županije. U 2018. godini 

Savjet mladih ostvario je izvrsnu suradnju sa Savjetom mladih grada Varažina koji je i 

posjetio. Suradnja sa navedenim dionicima odvija se kroz komunikaciju putem društvenih 

mreža, sudjelovanja na raznim zajedničkim sastancima, fokus grupama i radionicama. 

Savjet mladih planira i u 2020. godini nastaviti suradnju s navedenim dionicima, ali i 

proširiti suradnju sa drugim udrugama/organizacijama za mlade na državnoj i 

međunarodnoj razini. Cilj navedenih susreta je razmjena iskustava i znanja te mogućnost 

unaprjeđenja rada Savjeta. Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova i općina na 

području Republike Hrvatske smatra se jednom od glavnih oblika neformalne edukacije 

članova Savjeta mladih Općine Medulin, budući da ista omogućava razmjenu iskustava, 

ideja, znanja i projekta. 

Savjet ostvaruje suradnju i sa drugim udrugama koje nisu isključivo za mlade, ali se u 

većoj mjeri bave mladima ili imaju mlade članove poput sportskih klubova, udruge za 

promicanje igre picigin „Pešekan Medulin“, udruge „MedulinArt“, udruge ljubitelja 

fotografije „Format“, LAGUR „Istarska batana“ itd. Savjet mladih će nastaviti suradnju sa 

svim navedenim udrugama kroz poticanje programa i projekta za mlade, poticanjem 

uključivanja mladih osoba u udruge te poticanjem volonterizma u istima.   

U 2019. godini Savjet mladih podržao je manifestaciju Picigin kup i Picigin Open koji 

okuplja gotovo najveći broj mladih sa našeg područja koji kroz očuvanje tradicijske igre 

picigin i druženje te zabavu sudjeluju na turnirima u piciginu u Medulinu. U 2020. godini 

Savjet mladih planira ponovo podržati navedenu manifestaciju.  

Savjet mladih Općine Medulin nastaviti će i suradnju sa Crvenim križem – podružnica 

Općina Medulin na projektu „Pomoć u kući“ gdje članovi Savjeta mladih odlaze kod 

štićenice u Medulin i pomažu. Pomoć se odnosi na odlazak u kupovinu, druženje i 

razgovor te ostale pomoći koje štićenica zatraži. Savjet mladih istu aktivnost planira i u 

2020. godini, a ukoliko se ukaže potreba i povećanjem broja štićenika u dogovoru i 

sukladno uputama Crvenog križa. 

 

Savjet mladih planira u 2020. godini ostvariti suradnju sa osnovnom školom „Dr. Mate 

Demarin“ iz razloga što smatra da su učenici od 5. – 8. razreda osnovne škole budući 

korisnici projekata Savjeta mladih, ali i potencijalni članovi u novim sazivima. 
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Suradnja će se osim susretima, pokušati ostvariti i kontaktima putem društvenih mreža i 

e-mailova s obzirom da susreti osobno nisu svaki puta mogući. Tako će Savjet nastaviti 

sa ispitivanjem potreba i problema mladih na području općine Medulin putem online 

anketa za mlade koji su dostupni na web stranicama Općine Medulin, te na društvenim 

mrežama Savjeta mladih, Općine Medulin i drugih udruga za mlade. Savjet mladih će 

pokušati u 2020. godini ostvariti što više suradnja sa raznim Udrugama mladih i za mlade 

te sa Savjetima mladih u Hrvatskoj.   

 

Savjet mladih će u 2020. godini organizirati prezentaciju o radu Savjeta mladih koje planira 

prikazati svim mladima u cilju upoznavanja rada Savjeta mladih i upoznavanja mladih sa 

postojanjem Savjeta mladih. Po zahtjevu Savjet mladih prezentaciju može održati i 

članovima Općinskog vijeća, načelniku ili djelatnicima Općine Medulin. 

 

Također, u 2019. godini Savjet mladih i Općinu Medulin posjetili su mladi iz pobratimljene 

Općine Dojran iz Sjeverne Makedonije koji su nas ugostili prije nekoliko godina kod njih u 

Dojranu. Njihov posjet najrelevatniji dokaz je da suradnja mladih traje i nakon službenog 

posjeta te da se uz pomoć suradnje mladih mogu razvijati prekogranični projekti na svim 

poljima razvitka. Naša suradnja rezultirala je suradnjom načelnika Općine Medulin i 

Dojran koji su prilikom njihova posjeta razgovarali o budućim zajedničkim EU projektima 

poput Europa za građane, Erasmus + i sport te ostalim na kojima budu prihvatljivi 

partneri/prijavitelji. U 2020. godini Savjet mladih planira ostvariti suradnju sa mladima iz 

neke druge općine/grada kako bi ojačala suradnju i kreirala bazu za buduće projekte i 

razmjenu znanja i iskustva među mladima. 

 

 

 

3. SURADNJA SA TIJELIMA OPĆINE MEDULIN 
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Županije, gradovi i općine pozvani su djelovati u partnerstvu s državom i organizacijama 

civilnog društva u ostvarenju ciljeva i provođenju aktivnosti za dobrobit mladih navedenih 

Nacionalnim programom za mlade. 

 

Nacionalnom strategijom pozivaju se županije, gradovi i općine, one koje to još nisu 

učinile, na razvijanje, donošenje i praćenje provedbe svojih lokalnih, odnosno područnih 

(regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade sukladno 

specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području. Pritom se mogu 

koristiti smjernicama nacionalne strategije, ali i primjerima dobre prakse drugih jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju iskustvo u donošenju i provođenju 

lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade. Također se posebno potiče 

uključivanje Savjeta mladih u proces predlaganja i donošenja takvih lokalnih i područnih 

(regionalnih) programa za mlade. 

 

Savjet mladih Općine Medulin će sukladno Zakonu o Savjetima mladih, čl. 24. poticati i 

inicirati redovite konzultacije sa tijelima Općine Medulin uključujući i Općinsko vijeće, 

predsjednika Općinskog vijeća, načelnikom i ostalim tijelima Općine Medulin. Savjet 

mladih Općine Medulin će u svrhu poboljšanja svog rada te u svrhu poboljšanja odnosa i 

suradnje sazivati sastanak sa određenim tijelima Općine Medulin minimalno jednom u tri 

(3) mjeseca. Dosadašnja praksa Savjeta mladih bila je sazivanje sastanka sa načelnikom 

Općine Medulin i predsjednikom Općinskog vijeća sukladno potrebama i specifičnom 

tematikom. Sastanci su redovito održavani, a sazivani su kada bi Savjet primijetio potrebu 

za istim. Također, Savjet mladih Općine Medulin će pokušati sudjelovati na što više 

sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin (sukladno svojim mogućnostima i dnevnom 

redu) u cilju uvida u način funkcioniranja lokalne samouprave, ponajprije s aspekta 

informiranosti mladih o temama koje su u njihovom interesu te stjecanju iskustva u radu 

općinskih tijela (predstavničkih i izvršnih).  

 

Savjet mladih će isto tako redovito poticati informiranje Savjeta mladih od strane Općine 

Medulin, a odnosi se na zaposlenike odjela zadužene za određene teme. Poticati će se 

informiranost, savjetovanje i pravovremeno obavještavanje o aktualnim temama za 
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mlade. Smatramo da će se uključivanjem Savjeta mladih u aktualne teme i projekte 

poboljšati rezultati projekta koje podrazumijevaju ciljanu skupinu, ali i pokazati da se 

zajedničkom suradnjom mogu ostvariti zajednički ciljevi. Osobito planiramo zatražiti od 

Općine Meduli sudjelovanje u donošenju poticanja za poduzetnike i gospodarstvenike, 

stipendiranju učenika i studenata te radu udruga mladih.  

 

Savjet mladih će poticati da se informira sve djelatnike Općine Medulin o postojanju 

Savjeta o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima, kako bi ti isti djelatnici mogli 

ukoliko im se ukaže prilika pitati Savjet mladih mišljenje ili savjet vezano uz neki projekt 

koji je direktno ili indirektno vezan uz tematiku mladih. Smatramo da će time rad 

djelatnicima biti lakši i transparentniji obzirom da se Savjet mladih bavi isključivo 

tematikama za mlade te mogu imati konstruktivne ideje za poboljšanje projekata za mlade.  

 

U svim prethodnim godinama Savjet mladih ostvario je iznimnu suradnju za Općinom 

Medulin i njezinim djelatnicima, kao i sa Općinskim vijećem Općine Medulin koji svake 

godine podržava ideje i savjete mladih. U prilog navedenome ide i da Savjet mladih 

prilikom razvijanja suradnje s drugim općinama/gradovima redovito uključi i predstavnike 

Općine Medulin kao i Odbora za mlade Općinskog vijeća Općine Medulin. Sa navedenim 

dionicima mladi odlaze na razmjene te zajedno s njima kreiraju buduće politike za mlade. 

Općina Medulin tako je u suradnji sa Savjetom mladih u 2019. godini prijavila Općinu na 

natječaj/projekt Europe goes local na kojem je i odabrana kao Općina partner. Savjet 

mladih izrazito je ponosan da je Općina Medulin odlučila sudjelovati u navedenom 

projektu koji ne zahtjeva nikakva financijska sredstva od strane Općine, ali će isti educirati 

djelatnike Općine Medulin u radu s mladima i kreiranju budućih politika za mlade, njihov 

napredak i smjer razvitka. 

 

4. SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJAMA  

 

Savjet mladih Općine Medulin će sudjelovati na konferencijama na temu mladih i za 

mlade. Konferencije na temu mladih održavaju se redovito u organizaciji raznih 

organizacija za mlade te će se Savjet mladih odazivati na konferencije sukladno 
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tematskim područjima, mogućnostima volontera (slobodno vrijeme) i financijskim 

sredstvima dostupnim za odlazak na konferencije. Na taj se način održava redoviti kontakt 

sa organizacijama za mlade, ali i sa ostalim Savjetima mladih i udrugama. Isto tako, na 

taj se način članovi savjeta mladih educiraju i ostvaruju temelje za rad unutar svoje Općine 

i poboljšanje situacije mladih. Savjet mladih OM do sada je prisustvovao na nekoliko 

konferencija te taj kontinuitet namjerava nastaviti. Na raznim konferencijama Savjet se 

upozna o novom Zakonu o Savjetima mladih, o svojim obvezama i mogućnostima, 

primjerima dobre prakse. Isto tako, na konferencijama su u više navrata predstavljeni 

primjeri dobre prakse pomoću kojih Savjet može uzeti primjer i djelovati na svom području. 

Pohvalno je da je i sam Savjet Medulin u više navrata na konferencijama u Istri i šire 

prozvan kao primjer dobre prakse u projektima LPDM-a i suradnji sa mladima i udrugama 

mladih. Cilj nastaviti navedeni kontinuitet te zadržati status Savjeta kao primjer za trud. S 

obzirom na nepredvidivost konferencija Savjet mladih odluku o odlasku na pojedinu 

konferenciju prepušta glasanju članovima mladih i odobravanju od strane Općine Medulin. 

Savjet mladih će popratiti konferencije unutar Istre, Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu. 

Također, ranije spomenutu Koordinaciju za mlade (točka 2.) planiramo ostvariti i u sklopu 

ove točke koja podrazumijeva odlaske na konferencije, odnosno naš odlazak na sjednice 

Koordinacije Savjeta mladih Republike Hrvatske koje se održavaju u projektu četiri puta 

godišnje duž cijele Hrvatske.  

Potrebno je istaknuti i da je predsjednica Savjeta mladih Općine Medulin u 2019. godini 

bila pozvana od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva da 

sudjeluje na konferenciji „Važnost javnih politika Europske unije za razvoj civilnog društva“ 

na kojem je Savjet mladih bio predstavljen kao primjer dobre prakse. Tako je predsjednica 

našeg Savjeta na konferenciji predstavila naš Lokalni program djelovanja za mlade i 

projekte koji su se izrodili iz istoga. Tom je prilikom naš Savjet ponovo bio istaknut kao 

primjer dobre prakse i rada sa mladima. 

 

 

 

5. VOLONTERIZAM I ZAPOŠLJAVANJE MLADIH  
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Savjet mladih Općine Medulin će u 2020. godini nastaviti poticati volonterski rad kroz 

edukacije i radionice, ali isto tako i kroz poticanje osnivanja novih udruga mladih ili 

uključivanja u postojeće udruge mladih. Savjet mladih će poticati nabavljanje volonterskih 

knjižica u Volonterskom centru Istre na čemu je već započeo razgovore sa tijelima unutar 

Općine Medulin. Vlastitim će primjerom motivirati udruge mladih na pribavljanje 

volonterskih knjižica, ali i na vrednovanje istih. Poticanje volonterskog rada ogledati će se 

kroz informiranje, motiviranje i vrednovanje. Isto tako, Savjet mladih će poticati 

zapošljavanje mladih kroz edukacije i 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. Poticati će i stručno osposobljavanje mladih na području 

Općine Medulin te organizirati radionice za unaprjeđenje znanja mladih. Savjet mladih je 

do sada već organizirao edukacije: „Četiri koraka do zaposlenja“, „Umijeće javnog 

nastupa“ i „Kako komunicirati s medijima“. U 2020. godini Savjet mladih ne planira 

održavanje edukacija obzirom da se planira veliki projekt kreiranja novog Lokalnog 

programa djelovanja za mlade te će se financijska sredstva usmjeriti u tu svrhu. Naravno, 

fokus grupe potrebne za kreiranje LPDM-a koristiti će se i za približavanje Savjeta mladih 

upravo mladima te će se umjesto edukacija održavati fokus grupe i detektirati koje su 

potrebe mladih i na taj način najbolje planirati budući program rada Savjeta kao i 

financijska sredstva Savjeta. 

 

6. INFORMIRANJE O AKTUALNIM TEMAMA I DOGAĐANJIMA 

 

Savjet mladih Općine Medulin tijekom svih je godina redovito informirao mlade sa 

područja svoje Općine, a taj rad namjera nastaviti i u 2020. godini. Informiranje mladih 

vrši se kroz web stranice Općine Medulin, Facebook stranice Savjeta mladih Općine 

Medulin, „sheranjem“ od strane drugih udruga mladih, ali i kroz e-mail liste. Savjet mladih 

redovito će informirati mlade o aktualnim temama, događajima i edukacijama vezanima 

uz teme za mlade. Također, Savjet će pokušati u 202. godini ostvariti još veći kontakt sa 

mladima unutar svoje Općine, te nastaviti davati priliku svim mladima da zajedno odlučuju 

što im je potrebno, a osobito osluškivanje potreba prilikom kreiranja tematike radionica 
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putem online anketa kao što je to bio slučaj u 2017. i 2018. godini. Veliku pomoć u 

provedbi ove aktivnosti biti će i fokus grupe koje će se održavati u sklopu kreiranja novog 

Lokalnog programa djelovanja za mlade.  

 

7. PREKOGRANIČNA ILI NACIONALNA SURADNJA MLADIH 

 

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 projektom. 

 

Savjet mladih planira i u 2020. godini organizirati odlazak na jedno studijsko putovanje, a 

o samoj lokaciji odlučiti će na narednim sjednicama sukladno aktualnim natječajima, a 

jedna od ideja je i odlazak  u posjet Europskom parlamentu u Bruxellesu kako bi se mladi 

upoznali s načinom funkcioniranja Europske unije. Mladi na navedenima putovanjima 

ostvaruju kontakte, razmjenjuju iskustva, primjere dobre prakse, ali i planiraju buduće 

projekte u cilju unaprjeđenja života mladih, ali i kvalitetnog provođenja slobodnog 

vremena. Na taj se način šire znanja i iskustva mladih iz različitih područja, ostvaruje 

suradnja mladih, ali i druženje mladih.  

 

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. Na putovanje bi otišlo oko 19 mladih sa područja Općine Medulin, a 

obuhvaća aktivne članove Savjeta mladih, aktivne članove udruga mladih i Odbora za 

mlade. Svi navedeni mladi su dio neprofitnih organizacija te svoj rad baziraju isključivo na 
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volonterskom radu tijekom cijele godine, te bi njihov rad na ovaj način bio nagrađen. Na 

putovanje bi otišli svi članovi i zamjenici članova Savjet mladih Općine Medulin (14 

mladih), po 2 predstavnika iz Udruge mladih (na području Općine Medulin trenutno djeluje 

jedna udruga mladih), dakle 2 osobe,  te Odbor mladih koji sačinjava 3 člana. U slučaju 

da su neki od članova Savjeta mladih spriječeni otići što je znao biti slučaj prethodnih 

godina, Savjet mladih će to mjesto ponuditi udrugama mladih ukoliko bude bilo 

zainteresiranih odnosno potrebe za time. Također, sa Savjetom mladih ukoliko im obveze 

dozvoljavaju odlaze i 2-3 predstavnika Općine Medulin kako bi i Općina ostvarila suradnju 

s drugim Općinama ili Gradovima u svrhu suradnje na raznim natječajima.  

 

 

8. VIZUALNI IDENTITET I PROMOCIJA SAVJETA MLADIH 

 

Vizualni identitet označava simbol određene institucije, grada, organizacije te osigurava 

njezinu vidljivost. Bez vizualnih identiteta nema „brandova“, simbola niti prepoznatljivosti. 

Savjet mladih ima vlastiti logo koji je u skladu sa logom Općine Medulin te u 2019. god 

želi unaprijediti vlastiti vizualni identitet kroz pozivanje mladih na uključivanje u rad Savjeta 

pomoću Jumbo plakata ili drugih adekvatnih alata. Iznimno je važno da mladi znaju kako, 

zašto i na koji naćin Savjet mladih funkcionira i da se vlastitim idejama uključe u kreiranje 

novih politika za mlade. Ova aktivnost biti će izrazito važna u pozivanju mladih na fokus 

grupe koje će se održavati u sklopu izrade Lokalnog programa djelovanja za mlade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. FINANCIJSKI PLAN 
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NAZIV STAVKE OPIS TROŠKA 
POTREBAN 

IZNOS 

Promocija Savjeta 
mladih i informiranje 
mladih o postojanju 

Savjeta 

Kreiranje promotivnih materijala za 
upoznavanje mladih sa radom Savjeta i 

pozivanje mladih na fokus grupe 
5.000,00 kn 

Odlazak mladih na 
edukativni put 

(gradovi i općine koji 
su primjeri dobre 

prakse ili 
pobratimljena Općina) 

u svrhu razmjene 
iskustava i znanja 

mladih 

Pokrivanje putnih troškova odlaska 
(manji autobus, kombi ili avion), te 

troškove noćenja i obroka – 19 osoba 
(19 osoba obuhvaća članove Savjeta 

mladih, članove Udruga mladih sa 
područja općine Medulin te članove 

Odbora mladih Općine Medulin) 

30.000,00 kn 

Evaluacija Lokalnog 
programa djelovanja 

za mlade 2014. – 2020.  

Postojeći Lokalni program djelovanja za 
mlade je za razdoblje 2014. – 2020., te 

je potrebno provesti evaluaciju 
provedenoga kao temelj za izradu novog 

LPDM-a 

25.000,00 kn 

Putni troškovi 
(za sjednice i 
konferencije) 

Putni troškovi za prisustvovanje 
sjednicama Savjeta mladih - 12 

sjednica/7 članova 
Putni troškovi za prisustvovanje na 
Konferencijama te sukladno točki 4. 
Programa rada, predlažemo da se 

podrži sudjelovanje predstavnika na 
međunarodnim, nacionalnim i 

regionalnim konferencijama za mlade. 

3.000,00 kn 

UKUPNO  63.000,00 kn 

             
 
* Napomena – ostale aktivnosti navedene u ovom Programu rada nemaju 
financijske troškove, te stoga se ne nalaze u tablici veću su navedeni u 
tekstualnom dijelu Programa. 
 
 
 
 
 

Predsjednica Savjeta mladih Općine Medulin 
Ana Žufić, mag.turism.cult. 

 


