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Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i
članka 25. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije, 10/10), Savjet mladih Općine Tuhelj podnosi godišnje izvješće o radu
Općinskom vijeću Općine Tuhelj
IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ ZA 2018. GODINU

UVOD
Savjet mladih Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je kao
savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih
na razini Općine, a i šire na razini Županije.
Člankom 13. Zakona o savjetima mladih, te člankom 13. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih, propisan je djelokrug rada Savjeta mladih:
– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta
mladih, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade;
– u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Općine, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za
unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine, 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 u Općini davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa
za mlade;
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa 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 unaprjeđivanje položaja
mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu
iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja; –
predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom
radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih;
– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine na sjednice Savjeta mladih;
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– 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.
Savjet mladih Općine Tuhelj tijekom 2018. godine djelovao je u sljedećem sastavu;
Tomislav Tramišak (predsjednik), Paula Petrinec (potpredsjednica), Ivan Šurina, Filip
Horvatin, Davor Ilić, Nikolina Filko i Mateja Krznar do srpnja.
Po isteku mandata (3. saziva), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 10. sjednici
održanoj 30. svibnja 2018. godine tajnim je glasovanjem izabralo sedam članova Savjeta
mladih općine Tuhelj na mandatno razdoblje od tri godine. U Savjet mladih izabrani su:
Horvatin Filip, Kuhar Darko, Majerić Filip, Matečić Nikola, Petrinec Paula, Šurina Ivan i
Tramišak Tomislav.
U srpnju je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih na kojoj je prema
dnevnom redu usvojen Poslovnik o radu te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika.
Za predsjednika je i u drugom mandatu izabran Tomislav Tramišak, a za zamjenika
predsjednika Paula Petrinec na mandatno razdoblje od tri godine.
Na temelju članka 19 stavku 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i
članka 25. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinskozagorske županije, 10/10), Savjet mladih Općine Tuhelj podnosi godišnje izvješće o radu
Općinskom vijeću Općine Tuhelj do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga
dostavlja na znanje načelniku.
OSNOVNE SMJERNICE DJELOVANJA
Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2018. godine ostvarila se kao kombinacija
održavanja sjednica na kojima su se donosili prijedlozi za poboljšanje statusa mladih Tuhlja i
aktivno djelovanje u zajednici kroz aktivnosti u sklopu projekta „Tuhelj ZA mlade!“, na
temelju kojeg je donesen Lokalni program za mlade.
AKTIVNOSTI TOKOM GODINE
Članovi Savjeta mladih aktivno su sudjelovali u procesu donošenja Lokalnog
programa za mlade koji je dio projekta „Tuhelj ZA mlade!“, a koji se provodio od kraja
studenog 2017. godine pa sve do kraja listopada 2018.godine. U sklopu projekta Savjet
mladih provodilo se 13 programskih aktivnosti u kojima su sudjelovali članovi Savjeta
mladih. Tijekom provedbe projekta predstavnici/e su zajedno sudjelovali/e na edukacijskim
aktivnostima, fokus grupama, u organizaciji koncerta za mlade i pripremi sportskog turnira,
na sastancima projektnih partnera i suradnika. Osim navedenoga, pojedinačno su sudjelovali u
radnoj skupini, pripremi upitnika o problemima i potrebama mladih, regrutaciji volontera/ki
putem volonterskog servisa, javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću te evaluaciji
projekta i projektnih aktivnosti.
„Profesionalna orijentacija u Osnovnoj školi Lijepa naša u Tuhlju – okupili smo
učenike starijih generacija koji su prezentirali svoju školu (iskustva, prednosti, nedostatke…).
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Tokom godine napravljena je Facebook stranica pomoću koje pokušavamo mladima
približiti informacije koje se tiču njih.
Na 11. sjednici Savjeta mladih održanoj 4. ožujka 2018. godine dan je prijedlog da
Grupa Vigor bude izvođač na koncertu povodom obilježavanja Dana Općine. Načelnik je
prihvatio prijedlog te je koncert uspješno održan.
U suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Tuhelj i Osnovnom školom Lijepa
naša iz Tuhlja organizirana je prezentacija rada mladeži, a sve u svrhu poticaja učlanjenja
novih članova.
Nastavno na prijedlog iz 2016. godine, Savjet mladih ponovno je uputio prijedlog
načelniku da se s Termama Tuhelj d.o.o. pokuša ishoditi popust za stanovnike Općine Tuhelj.
Nažalost, do konkretnog odobrenja još nije došlo. Nastojat ćemo i dalje težiti ostvarenju ovog
prijedloga.
U suradnji sa DVD-om Tuhelj organiziran je „Dan otvorenih vrata“.
12.11.2018. godine odrađen je sastanak s načelnikom i zamjenicom načelnika u svezi
prijedloga aktivnosti za Program rada za 2019. godinu.
Na sjednicama su članovi Savjeta bili upoznati sa odlukama Općinskog vijeća kroz
godinu.
U rujnu je održana 3. sjednica Savjeta mladih na kojoj je donijet i Program rada za
2019. godinu, kojeg je prosincu jednoglasno prihvatilo predstavničko tijelo Općine Tuhelj. Uz
Program rada za 2019. godinu na sjednici je donesen Zaključak o prihvaćanju novog loga
kojeg je dizajnirala potpredsjednica Savjeta Paula Petrinec.

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj
Tomislav Tramišak
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