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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  

 


