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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, 10.12.2019. 

ZAPISNIK 

sa 7. (sedme) sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj održane dana 8. prosinca 2019. godine u 

09,00 sati u prostorijama Općine Tuhelj. 

Prisutni:  

Članovi: Ivan Šurina, Filip Horvatin, Filip Majerić, Petrinec Paula, Haramina Filip i Tomislav 

Tramišak 

Zamjenica načelnika: Veronika Kolman 

Ostali prisutni: Antonela Horvatin 

 

U 09,05 sati predsjednik Savjeta mladih otvorio je sjednicu, pozdravio članove i  predložio 

slijedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj; 

2. Razmatranje i donošenje Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. 

godinu; 

3. Izvješće o provedbi Fitness programa Športskog društva Tuhelj za razdoblje od ožujka 

do srpnja 2019. godine; 

4. Razmatranje i donošenje prijedloga izvođača za koncert mladih povodom Dana 

Općine Tuhelj u 2020. godini; 

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

za mlade; 

6. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red 7. sjednice prihvaćen je jednoglasno s 6 glasova ZA. 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj 

 

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

rasprave. 
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Točka 2. 

 Razmatranje i donošenje Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. 

godinu  

 

 Prije rasprave o predmetnoj točki, Tomislav je izrazio zadovoljstvo nad dosadašnjim 

provedenim aktivnostima kroz godinu. Konačno se realizirala inicijativa proizašla od Savjeta 

mladih – popust na kupanje u Termama Tuhelj za naše mještane. Ističe ponos kako je na 

inicijativu Savjeta mladih uveden fitness program koji je izrazito dobro prihvaćen, osobito od 

ženskog spola te je prosjek 25 žena po treningu koje redovito vježbaju. Intenzivno se radilo i 

na ostvarenju zacrtanih aktivnosti Lokalnog programa za mlade među kojima je uspješno 

organiziran koncert 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. 

 Sukladno Zakonu o savjetima mladih, Savjet mladih donosi program rada savjeta 

mladih za svaku kalendarsku godinu te ga podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 

Slijedom navedenog dan je Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. 

godinu na razmatranje. 

 U raspravi je sugerirano da se u aktivnosti „Obrazovanje i socijalna politika“ – 

organiziranje informativnih aktivnosti za učenike završnih razreda srednjih škola organizira u 

siječnju za vrijeme školskih praznika. Za aktivnost „Provođenje edukacije o financijskoj 

pismenosti mladih daje se prijedlog da tema bude „Upravljanje budžetom i kreditiranje“ kako 

bi se zainteresirani upoznali sa temeljima financija. Također, dan je prijedlog da se uoči 

blagdana Uskrsa i Božića, a po potrebi i kroz cijelu godinu organizira prikupljanje namještaja, 

tehnike i slično koji je mještanima višak, a sve u svrhu donacije prema potrebitima. U 

aktivnosti „Zapošljavanje i poduzetništvo mladih“ predlaže se organiziranje konkretne 

edukacije Poduzetničkog centra KZŽ. 

 Nakon kraće rasprave kroz aktivnosti koje su predviđene, Program je jednoglasno 

prihvaćen te će se isti podnijeti Općinskom vijeću na odobravanje. 

 

Točka 3. 

Izvješće o provedbi Fitness programa Športskog društva Tuhelj za razdoblje od ožujka 

do srpnja 2019. godine 

 

Na temelju Lokalnog programa za mlade i tematskog područja Zdravlje i pozitivni 

stilovi života, mjere „Unaprijediti postojeće i stvarati nove sadržaje za bavljenje sportskim 

aktivnostima“ Općina Tuhelj uvela je novu aktivnost za mlade. 

O provedbi Programa Savjet mladih, uz pomoć stručnih službi, prikuplja podatke na 

godišnjoj razini, o njima u okviru godišnjeg izvješća izvještava Općinsko vijeće Općine 

Tuhelj te ih javno objavljuje na službenim stranicama Općine Tuhelj.  

Po predmetnim izvješćima zaključuje se da je Športsko društvo Tuhelj sredstva od 

mjesečnih članarina (80 kn/mj) trošilo na redovne troškove: plaćanje voditeljice Fitness 

programa (2.057,10 kn/mj), najam dvorane (100 kn po treningu) i knjigovodstvene usluge 

(125 kn/mj), te je nabavljena nova oprema: u travnju su nabavljene lateks trake za vježbanje 
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(10 kom) i pilates lopte (10 kom), dok je u lipnju nabavljen bluetooth zvučnik. Na kraju 

srpnja, provedbom spomenutog programa razlika novčanih sredstava je + 1.075,09 kn koja se 

planira namjenski utrošiti do kraja tekuće godine. Prosječan broj članova je 25 po treningu. 

Nakon kraće rasprave, Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje prijedloga izvođača za koncert mladih povodom Dana Općine 

Tuhelj u 2020. godini; 

 Nakon kraće rasprave donijeti su slijedeći prijedlozi: Dražen Zečić, Opća opasnost ili 

Magazin. 

 

Točka 5. 

Obavijest o narednim aktivnostima članova Savjeta mladih u sklopu Lokalnog 

programa za mlade 

 

Do kraja tekuće godine održati će se Javna tribina na kojoj će se predstaviti temeljni 

dokument općine – Proračun za 2020. godinu. Druge aktivnosti su provedene tokom godine. 

 

Točka 6. 

Pitanja i prijedlozi. 

 Predsjednik je prisutne izvijestio kako je krajem studenoga sudjelovao u predstavljanju 

Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj kao primjer dobre prakse u sklopu završne 

konferencije projekta „Mladi za lokalne promjene“ koju je organizirala Mreža udruga Zagor u 

Zaboku. 

 Po pitanju Ivana Šurine, Tomislav Tramišak izvještava prisutne o trenutnoj situaciji 

planirane šetnice uz potok Horvatsku na čijem konkretnom rješenju radi Općina sa TZ „Biser 

zagorja“. Realizacija tog projekta planira se u idućoj godini. 

  Tomislav Tramišak ukazao je na problem prostora kojeg nema većina udruga na 

našem području. Ivan Šurina predložio je da se raspita u koje svrhe se koristi nekadašnja 

dvorana za vježbanje u OŠ. Isto tako, predsjednik Savjeta, informirao je prisutne o planu 

kupnje Seljačkog doma u Proseniku i stvaranje preduvjeta da se baš taj prostor ustupi 

udrugama na korištenje. Razmatran je i prijedlog korištenja gornje etaže zgrade Vatrogasnog 

doma, ali nisu doneseni konkretni zaključci. 

 Premda je realizirana inicijativa popusta u Termama Tuhelj, prijedlog Savjeta mladih 

je da se u idućoj godini poveća popust s 30 na 50%. Predsjednik Savjeta nadodao je kako su 

sa 15.11. ove godine Terme Tuhelj zabilježile 134 zahtjeva za predmetni popust. 

 Paula Petrinec daje prijedlog da se iduće godine odvoji jedan dan za mlade. Cilj bi bio 

organizirati izlet pod nazivom „Piknik na Cesargradu“ na kojem bi se družili mladi uz 

društvene igre i proveli dan u prirodi. Od svih prisutnih članova je podržan prijedlog te je 

dogovoreno da to bude u svibnju iduće godine (za sada bi plan bio 17.05.). 

 Filip Majerić iznosi prijedlog organizacije „pub kviza“. Kviz je vrsta društvene igre 

zasnovana na ispitivanju znanja i vještina iz različitih područja, najčešće natjecateljskog 
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karaktera. Također, od svih članova je podržan prijedlog te je dogovoreno da se početkom 

siječnja organizira sastanak na kojem bi se dogovorile smjernice za realizaciju ideje. 

 

Predsjednik Savjeta mladih zaključio je petu sjednicu u 11,19 sati. 

 

Zapisničar        Predsjednik Savjeta mladih 

Tomislav Tramišak                Tomislav Tramišak  
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj, 9.01.2019. 

 

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 Krapinsko-

zagorske županije, 10/10), Savjet mladih Općine Tuhelj podnosi godišnje izvješće o radu 

Općinskom vijeću Općine Tuhelj  

 

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ  

ZA 2019. 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; 
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– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine 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. 

 

Savjet mladih Općine Tuhelj tijekom 2019. godine djelovao je u sljedećem sastavu: 

 

Red

.br. 
Član/ica: Zamjenik/ica člana/ice: 

1. Horvatin Filip Iveković Ivan 

2. Kuhar Darko Petrinec Sara 

3. Majerić Filip Kolman Karlo 

4. Matečić Nikola Haramina Filip 

5. Petrinec Paula (zamjenica predsjednika) Posavec Ivana 

6. Šurina Ivan Tušak Lea 

7. Tramišak Tomislav (predsjednik) Poljanec Petra 

 

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 Krapinsko-

zagorske 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 2019. godine ostvarila se kao kombinacija 

održavanja sjednica na kojima su se donosili prijedlozi za poboljšanje statusa mladih u Tuhlju 

i aktivno djelovanje u zajednici kroz aktivnosti u sklopu Programa rada Savjeta mladih 

Općine Tuhelj za 2019. godinu i Lokalnog programa za mlade. 

 

SJEDNICE SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 Tokom 2019. godine održane su 4 sjednice na kojima je doneseno 10 akata. 

 Na 4. sjednici održanoj dana 15.01.2019. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018. godinu, 

2. Prijedlog grupe za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj, 

3. Ponovljeni prijedlog načelniku – Molba Termama Tuhelj d.o.o. za smanjenje 

ulaznica za lokalno stanovništvo. 

 Na 5. sjednici održanoj dana 5.03.2019. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade u 2018. godini, 

2. Konačni prijedlog za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj u 2019. godini 

– Ivan Zak. 

Na 6. sjednici održanoj dana 4.07.2019. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

2. Odluka o imenovanju člana Savjeta mladih Općine Tuhelj za Radnu skupine za 

izradu Pravilnika za dodjelu priznanja Općine Tuhelj – Tomislav Tramišak. 
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Na 7. sjednici održanoj dana 8.12.2019. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu, 

2. Izvješće o provedbi Fitness programa Športskog društva Tuhelj za razdoblje od 

ožujka do srpnja 2019. godine, 

3. Prijedlog izvođača za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj u 2020. godini 

(Dražen Zečić, Opća opasnost ili Magazin). 

 

Na navedenim sjednicama članovi Savjeta bili su upoznati sa odlukama koje je donijelo 

Općinsko vijeće kroz godinu. 

 

AKTIVNOSTI KROZ GODINU 

 

 S ponosom ističemo dvije inicijative pretvorene u djelo, a koje su obilježile 2019. 

godinu: 

 

1. FITNESS PROGRAM:  

 Početak godine svakako je obilježio projekt u kojeg se aktivno uključio velik broj 

Tuhljanki, a riječ je o aktivnosti u sklopu Lokalnog programa za mlade kojeg je krajem 

listopada 2018. godine izglasalo Općinsko vijeće Općine Tuhelj. Rezultati ankete 

pokazali su kako nedostaje aktivnosti za žene, ali i neki vid tjelovježbe ili fitnessa. 

Također, već smo ranijih godina svojim preporukama ukazivali na navedeno. Sredinom 

siječnja Općina je pokrenula Fitness program uz iznenađujući veliki odaziv žena. Za 

stručni dio treninga zadužena je trenerica Željka Šoštar, a treninzi se provode dva puta 

tjedno u sportskoj dvorani OŠ. Ubrzo se zaključilo kako će projekt biti održiv bez 

financiranja Općine te je na temelju našeg prijedloga, već u veljači aktivnost 

„prenesena“ na Športsko društvo Tuhelj koje je nastavilo s provođenjem istog uz 

nadoplatu od 80 kuna mjesečno. – Priključiti se mogu osobe svih starosnih skupina, bez 

obzira jesu li s područja Općine Tuhelj ili ne. 

2. KUPANJE NA VODENOM PLANETU UZ 30% POPUSTA: 

 Zahvaljujući našem prijedlogu iz 2016. godine od čijeg rješavanja nismo odustajali, te 

suradnji načelnika i Termi Tuhelj, realizirana je inicijativa da se mještanima općine 

Tuhelj i okolnih mjesta omogući popust na kupanje svakim radnim danom. Kupanje u 

“Tuheljskima” oduvijek je glavna i najdraža ljetna aktivnosti Tuhljana, što djece, što 

odraslih, stoga ne sumnjamo da je ova inicijativa obradovala mnoge naše mještane!  

 

 Na početku godine otvorena je službena adresa Savjeta mladih Općine Tuhelj: 

savjetmladih.tuhelj19@gmail.com. 

 Da bi se lakše došlo do informacije, na web stranici Općine dodan je poseban izbornik 

„ZA MLADE“ gdje možete pronaći sve vezano uz Savjet, Lokalni program ili udruge koje 

djeluju na našem području. 

 Od strane Općine, u veljači je organizirana aktivnost iz našeg Programa rada - 

Edukacija za organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj o vrstama i terminima 

raspisivanja natječaja za sufinanciranje projekata za udruge (natječaj Općine Tuhelj i 

Krapinsko-zagorske županije). 

 Početkom ožujka u suradnji s Osnovnom školom Lijepa naša organiziran je razgovor 

članova Savjeta mladih i bivših učenika škole s učenicima 8. razreda na satu razrednika. Kako 

bismo učenicima olakšali donošenje teške odluke o odabiru budućeg zanimanja, potrebno ih 

je dobro informirati o vrstama i programima srednjih škola i fakulteta. Iznijeli smo im svoja 

iskustva dosadašnjeg školovanja i odabira zanimanja. Osim članova Savjeta mladih 

sudjelovali su i učenici srednjih škola: David Koletić i Kristijan Gajšak. 

mailto:savjetmladih.tuhelj19@gmail.com
https://web.facebook.com/jasamspartanac?__tn__=K-R&eid=ARAz4uSn0Fa8BO3wFgkKfpw2ZqHQTT4ylBzVuYhD4ElJjA_lULKFWPTYwVBVVUU-KgLZ8beqHpgDg2MN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2ZS50YQxhKZp6P7NqA5JlEM2dM95WWC_lqiOQkFjACIIo3Ko9uEDB0YfvZB_Db7kUGY8mUo_s8GMsk_PaTrc5g5CSYGhAF6iIQaafH77MZl-6ZDyA5GsCAdpoxBab83KqLCykeEcCNvxV6iUAJ3Gn8qY384UVyHOJ-upHzxN0sedUZF8Px2ujIeAtcYsew9ajuEc3QEGD0q4dBg2VSb3ocOGvifr3T18CzUjFIgqseOpapRvUeSMcBVBf_UQEp-NnZUHdXcxNu5s1bNfpStvhpgBSkwmfErQ2FtT3JIZKwfR6yafkb3RfokBclmYtLdlwHG0V0FaIdiy2dS6lxswvfJwK
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 Sredinom ožujka predsjednik Savjeta sudjelovao je na prvoj Godišnjoj konferenciji 

Savjeta za mlade Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru pod sloganom „Mladi kao 

odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske”. 

Konferencija je bila prilika za razmjenu iskustava i raspravu o najboljim praksama u 

sudjelovanju u razvoju politika za mlade na svim razinama vlasti. 

 Krajem svibnja, s zamjenicom načelnika održan je konstruktivni sastanak u svezi 

provođenja aktivnosti Lokalnog programa za mlade te je dogovoren vremenski termin sa 

aktivnostima za postupak izrade Pravilnika za dodjelu općinskih priznanja u koju u kojoj će 

sudjelovati i naš predstavnik Tomislav Tramišak. 

 Na našu inicijativu (koja je proteklih godina postala stalna stavka Proračuna Općine), 

a u organizaciji Općine Tuhelj, TZP Biser Zagorja i Turističkog centra Tuhelj j.d.o.o. 

povodom obilježavanja dana Općine uživali smo u odličnom koncertu koji je privukao veliki 

broj posjetitelja. Do ranih jutarnjih sati zabavljao nas je energični Ivan Volarić Zak.  

 Isto tako, sudjelovali smo u kuhanju gulaša na Sajmenom danu povodom obilježavanja 

Dana Općine Tuhelj uz pomoć Karla Šoštara iz Trstena koji je bio naš glavni kuhar. 

 Društvo „Naša djeca“ Tuhelj i Koordinacijski odbor akcije „Općina Tuhelj – prijatelj 

djece“ bili su u studenom po peti put, u prostorima OŠ Lijepa naša u Tuhlju organizatori 

susreta mladih glazbenika pod nazivom Mladi muziciraju. Cilj susreta bio je okupiti djecu 

koja imaju glazbene sposobnosti s ciljem promicanja i poticanja sviranja i pjevanja, razmjene 

iskustva, druženja i zabave uz glazbu. Na taj način provedena je još jedna aktivnost iz 

Lokalnog programa za mlade. 

 

 SUDJELOVANJE U VOLONTERSKOJ AKCIJI 

 Zahvaljujući članovima DVD Tuhelj koji su pružili svoje vrijeme, opremu i alat i 

našoj organizaciji, te načelniku na pruženoj podršci, očišćeno je raslinje i drveće uz javni put 

u Tuhlju (šumski put koji vodi od kućnog broja Tuhelj 3, kroz Pristavu do Svetog Križa). 

 OD INICIJATIVE U LOKALNOM PROGRAMU ZA MLADE DO KAPITALNIH 

 ULAGANJA 

✓ Uvedena klimatizacija u prostoru sportske dvorane za stolni tenis – (financirala 

 Općina) 

✓ Obnovljeni koševi na vanjskom igralištu OŠ Lijepa naša (financirala OŠ) 

✓ Nabavljene 2 interaktivne ploče za OŠ (financirala Općina) 

✓ Izgradnja streetworkout parka (projekt je stavljen u Proračun za 2020. godinu) 

 

Krajem studenoga predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj predstavio je Lokalni 

program za mlade Općine Tuhelj kao primjer dobre prakse u sklopu završne konferencije 

projekta „Mladi za lokalne promjene“ koju je organizirala Mreža udruga Zagor u Zaboku. 

 Početkom prosinca je održana  7. sjednica Savjeta mladih na kojoj je donijet i Program 

rada za 2020. godinu, a kojeg je 12. prosinca jednoglasno prihvatilo predstavničko tijelo 

Općine Tuhelj. Na istoj sjednici Savjeta donijeti su i novi prijedlozi za narednu godinu: 

organizacija „pub kviza“, prijedlog načelniku za još veći popust u Termama Tuhelj te 

organizacija dana za mlade u obliku piknika. 

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 

       Tomislav Tramišak 



 

 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

KLASA: 007-04/20-01/3 

URBROJ: 2135-03-01/20-4 

Tuhelj, 24.01.2020. 

 

Na temelju projekta „Tuhelj ZA mlade!“ i Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih 

Općine Tuhelj donosi  

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA LOKALNOG PROGRAMA ZA 

MLADE ZA RAZDOBLJE  

OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE 

 

 

U razdoblju od srpnja do prosinca 2019. godine izvršena je korekcija provedbe za 3 

aktivnosti dok su ostale aktivnosti iz planiranog Programa izvršene u prvoj polovici godine. 

 
AKTIVNOSTI PO 

GODINAMA 
PLANIRANO 

PLANIRANA 
SREDSTVA  

VRIJEME 
PROVEDBE 

UTROŠENO NAPOMENA 

2019.           

Provođenje edukacije 
o financijskoj 
pismenosti mladih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
travanj-19 2.000,00 kn   

– promjena  
provedbe za 
2020. godinu 

Ustanoviti nagradu za 
volontera godine 

travanj-19 

   

- Promjena 
provedbe za 
2020. godinu 

Ustanoviti nagradu za 
volontersku akciju 

godine 

travanj-19 

   

- Promjena 
provedbe za 
2020. godinu 

UKUPNI TROŠKOVI 
ZA 2019. GODINU 

  
    

 

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 

   Tomislav Tramišak 


