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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

KLASA: 007-04/18-01/3 

URBROJ: 2135-03-01/19-06-02 

Tuhelj, 05.07.2019. 

ZAPISNIK 

sa 6. (šeste) sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj održane dana 4. srpnja 2019. godine u 

20,00 sati u prostorijama Općine Tuhelj. 

Prisutni:  

Članovi: Tomislav Tramišak, Ivan Šurina, Filip Horvatin, Nikola Matečić 

 

U 20,00 sati predsjednik Savjeta mladih otvorio je sjednicu, pozdravio članove i  predložio 

slijedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj; 

2. Razmatranje i donošenje Izvješća o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine; 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Savjeta mladih Općine Tuhelj za 

Radnu skupine za izradu Pravilnika za dodjelu priznanja Općine Tuhelj; 

4. Obavijest o narednim aktivnosti članova Savjeta mladih u sklopu Lokalnog programa za 

mlade; 

5. Razmatranje o ostalim aktivnostima kroz godinu; 

6. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red 6. sjednice prihvaćen je jednoglasno s 4 glasa ZA. 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj 

 

Zapisnik sa pete sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj je prihvaćen jednoglasno bez 

rasprave. 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Izvješća o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za 

mlade za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

Prije rasprave o predmetnoj točki, Tomislav je izrazio zadovoljstvo kako se konačno 

realizirala inicijativa proizašla od Savjeta mladih – popust na kupanje u Termama Tuhelj za 
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naše mještane. Nadodao je, kako je zadovoljan radom članova jer se osim tog prijedloga, 

svake godine organizira koncert za mlade, uveden je fitness program koji je izrazito dobro 

prihvaćen, osobito od ženskog spola, a intenzivno se radi i na ostvarenju zacrtanih aktivnosti 

Lokalnog programa za mlade. Uz pozitivne stvari, apelira da i ostali članovi Savjeta budu 

aktivniji i da se s novim idejama i prijedlozima ide prema izvršnoj i predstavničkoj vlasti za 

dobrobit sviju nas. 

Nadalje, ponovio je da je Savjet mladih na temelju Lokalnog programa za mlade dužan, uz 

pomoć stručnih službi, prikupljati podatke na godišnjoj razini o provedbi programa u okviru 

godišnjeg izvješća kojim izvještava Općinsko vijeće Općine Tuhelj te ih javno objavljuje na 

službenim stranicama Općine Tuhelj. Tako je dan na razmatranje prijedlog polugodišnjeg 

izvješća. U spomenutom razdoblju izvršeno je 8 aktivnosti, od koji su dvije iz plana za kraj 

2018. godine. U predmetnom Izvješću pobrojane su te aktivnosti sa vremenom provedbe i 

iznosima troška. Iz spomenutog Izvješća, 4 aktivnosti prebačene  su u plan za drugo 

polugodište zbog lakše provedbe. Nakon kraće rasprave kroz aktivnosti koje su provedene, 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno te će se rezultatima provedbe izvijestiti Općinsko vijeće 

na prvoj slijedećoj sjednici. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Savjeta mladih Općine Tuhelj za 

Radnu skupine za izradu Pravilnika za dodjelu priznanja Općine Tuhelj 

 

Tomislav je dao treću točku na razmatranje uz obrazloženje da se u svrhu provođenja 

Lokalnog programa za mlade koji predviđa uvođenje volonterskih nagrada, kao i definiranja 

postupka dodjele općinskih javnih priznanja, pristupa izradi pravilnika. Sa zamjenicom 

načelnika, 28. svibnja održan je sastanak na tu temu te su dogovoreni prijedlozi tko će činiti 

Radnu je skupinu. Tako će, za donošenje prijedloga pravilnika Općinsko vijeće na svojoj 

prvoj sjednici početkom srpnja imenovati radnu skupinu od 9 članova:  

- 3 člana  kandidiraju udruge 

- 2 člana iz redova Općinskog vijeća 

- 1 člana kandidiraju javne institucije 

- 1 člana kandidiraju gospodarski subjekti 

- 1 člana kandidira Savjet mladih Općine Tuhelj 

- 1 člana kandidira općinski načelnik 

Sukladno spomenutom, na glasanje je dana predmetna odluka. Nakon kraće rasprave 

jednoglasno je donesena odluka da se u Radnu skupinu za izradu Pravilnika za dodjelu 

priznanja Općine Tuhelj imenuje Tomislav Tramišak. 

 

Točka 4. 

Obavijest o narednim aktivnosti članova Savjeta mladih u sklopu Lokalnog programa 

za mlade; 

Od strane predsjednika, članovi su podsjećeni kako će se mjere, odnosno aktivnosti donesene 

u Lokalnom programu za mlade provoditi u narednih 5 godina (od strane Općine, civilnog 

društva i ostalih sudionika) te će Savjet mladih u tom periodu kontinuirano pratiti ostvarenje 

mjera navedenih u njemu.  
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Pobrojane su ostale aktivnosti koje se planiraju provesti do kraja tekuće godine: 

2019.  PROVEDBA 

Provođenje edukacije o financijskoj pismenosti mladih prosinac-19 

Ustanoviti nagradu za volontera godine rujan-19 

Ustanoviti nagradu za volontersku akciju godine rujan-19 

Obnova koševa na košarkaškom igralištu kolovoz-19 

Edukacija o zdravoj prehrani (predavanje i radionica zdravog doručka) listopad-19 
Omogućavanje mladima da se uključe u volonterske akcije u suradnji s 
organizacijama civilnog društva 

srpanj-19 

Predstavljanje kandidata javnosti objavom na internetskoj stranici Općine Tuhelj 

Prebačeno za 
2020. godinu 
nakon što se 

ove godine 
izradi Pravilnik 

Provođenje javnog glasanja za kandidate i akcije 

Prebačeno za 
2020. godinu 
nakon što se 

ove godine 
izradi Pravilnik 

Provođenje informativnih kampanja za mlade o ovisnosti u suradnji sa stručnim 
osobama i organizacijama 

kolovoz-19 

Organiziranje jednodnevne radionice slikovnice na temu Tuhlja kolovoz-19 

Organizacija koncerta za mlade kolovoz-19 

Organiziranje večeri mladih glazbenih talenata studeni-19 

Organizacija edukativne radionice o otvaranju obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva, izradi poslovnog plana i načinu prijave u Agronet 

studeni-19 

Organiziranje javne tribine – Predstavljanje proračuna Općine Tuhelj za narednu 
godinu 

prosinac-19 

 

 

Predsjednik je obrazložio predstojeće aktivnosti koje nas čekaju do jeseni. Prva aktivnost je 

„Omogućavanje mladima da se uključe u volonterske akcije u suradnji s organizacijama 

civilnog društva“ – plan je u organizaciji članova DVD-a Tuhelj da se 20. srpnja napravi 

radna akcija kojom bi se izvršilo čišćenje javnog puta; „šumski put od Špetića prema 

Veterniku“. Svi prisutni, a ujedno i članovi DVD-a, složili su se kako će apelirati na aktivnost 

članova za ovu akciju. Općina Tuhelj ima u proračunu osigurana sredstva za provedbu iste. 

Druga, a organizacijski najveća aktivnost je „Organizacija koncerta za mlade“ koju većim 

djelom provodi Općina, ali je potrebna fizička pomoć članova tokom pripreme lokacije te 

pospremanja nakon koncerta. Prisutni su se složili kako će se i ove godine uključiti te 

motivirati druge članove na isto. Uz Dane Općine, provest će se i ostale tri aktivnosti u 

kolovozu: „Provođenje informativnih kampanja za mlade o ovisnosti u suradnji sa stručnim 

osobama i organizacijama, „Organiziranje jednodnevne radionice slikovnice na temu Tuhlja“ 

i „Obnova koševa na košarkaškom igralištu“. O drugim aktivnostima, raspravljati će se na 

slijedećoj sjednici. 
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Točka 5. 

Razmatranje o ostalim aktivnostima kroz godinu 

Osim aktivnosti iz Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih provodit će aktivnosti iz svog 

Programa za 2019. godinu koje su ionako bazirane na istim aktivnostima iz Lokalnog 

programa za mlade – rekao je Tomislav. Ivan Šurina komentirao je kako je ionako dovoljno 

aktivnosti iz Lokalnog programa i potrebno puno angažmana u provedbi istih. Filip Horvatin 

ukazao je na mogućnost većeg informiranja u svezi koncerta te predložio šire lokacije od 

obližnjih općina i gradova. Zaključeno je i kako će predsjednik Savjeta uputiti dopis 

Športskom društvu da se očituje o provođenju aktivnosti iz Lokalnog programa – fitness 

program. 

Točka 6. 

Pitanja i prijedlozi. 

Predsjednik izvještava prisutne da će se u organizaciji Udruge gradova u RH, Grada 

Slavonskog Broda i Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda od 20. do 22. rujna 2019. godine 

u Slavonskom Brodu održat 4. Nacionalna konferencija savjeta mladih. Moli da se 

zainteresirani jave najkasnije do 20. kolovoza. 

 

Predsjednik Savjeta mladih zaključio je petu sjednicu u 20,49 sati. 

 

Zapisničar        Predsjednik Savjeta mladih 

Tomislav Tramišak                Tomislav Tramišak  

 


