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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka članka 
19.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije, 15/14) Savjet mladih Općine Tuhelj na 10. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017. 
godine donosi: 

 

PROGRAM RADA 

Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2018. godinu 

 

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 
području općine Tuhelj. 

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; 

– 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. 

U skladu sa člankom 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj, Savjet mladih 
može u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža 
područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili 
srodne vrste problema mladih.  U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i 
stručnjaci iz pojednih područja vezanih za mlade i rad s mladima. 

 

 

TEMELJNI DOKUMENTI ZA  DJELOVANJE SAVJETA MLADIH: 

 

1) Zakon o Savjetima mladih (NN 41/14); 

2) Odluka o osnivanju Općinskog savjeta mladih (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije, 15/14); 

3) Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj; 
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4) Europska strategija za mlade; 

5) Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu; 

6) Europska povelja o informiranju mladih; 

7) Nacionalni program djelovanja za mlade;  

8) Županijski program djelovanja za mlade.  

 

Savjet mladih djeluje u sastavu: Tomislav Tramišak (predsjednik), Paula Petrinec 
(podpredsjednica), Mateja Filko, Nikolina Filko, Filip Horvatin, Davor Ilić i Ivan Šurina. 

 

 

AKTIVNOSTI U 2018. GODINI 

 

Aktivnosti u programu rada Savjeta mladih Općine Tuhelj organizirat će se u sljedećim smjerovima:  

1) SURADNJA S OPĆINSKOM VIJEĆEM I NAČELNIKOM OPĆINE TUHELJ                             

2) SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA I OSNOVNOM ŠKOLOM  

3) LOKALNI  PROGRAM ZA MLADE OPĆINE TUHELJ  

4) EDUKACIJE I SURADNJA S OSTALIM SAVJETIMA MLADIH 

5) INFORMIRANJE O AKTIVNOSTIMA  SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

 

1) SURADNJA S OPĆINSKOM VIJEĆEM I NAČELNIKOM OPĆINE TUHELJ                             

 

Najvažniji aspekt našeg rada jest suradnja s načelnikom i Općinskim vijećem Općine Tuhelj. 
Nastojat ćemo češće prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća te sukladno već ranije navedenim 
zakonskim mogućnostima i na druge načine poboljšati našu suradnju. Želimo postati prepoznatljiv 
čimbenik u procesima donošenja javnih odluka po pitanju prava i potreba mladih na području 
općine Tuhelj. 

Također, nastavit ćemo s prijedlozima događaja i manifestacija kroz godinu, kao što je inicijativa 
Općini Tuhelj i Turističkoj zajednici područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća  za organiziranjem  
koncerta za mlade povodom dana Općine Tuhelj. (kolovoz) 

Projekt izgradnje vježbališta na otvorenom – cilj je pratiti raspisane natječaje te dati prijedlog 
načelniku i udrugama civilnog društva da se prijave kako bismo ostvarili financiranje projekta koji bi 
utjecao na aktivniji sportskih život ne samo mladih, nego i svih stanovnika općine Tuhelj bez obzira 
na životnu dob. 

Jedna od preporuka načelniku bit će i opremanje učionica OŠ Lijepa naša  suvremenim 
pomagalima za provedbu nastavnog programa. 

  

2) SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA I OSNOVNOM ŠKOLOM 

 

Održavanje prezentacijsko-obrazovne tribine za učenike 8. razreda osnovne škole, te za učenike 
3. i 4. razreda srednje škole u vezi daljnjeg školovanja, tema „Kuda nakon završene 
osnovne/srednje škole?“. Tribine bi se održale u osnovnoj školi ''Lijepa naša'' u Tuhlju gdje bi se 
mladima prezentirale mogućnosti upisa u srednje škole i fakultete. Prezentirali bi ih učenici i 
studenti koji se školuju ili su nedavno završili svoje obrazovanje, sa svrhom da se učenicima 
približi školovanje iz perspektive mladih. (planirano za listopad u suradnji sa OŠ Lijepa naša). 
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Općina Tuhelj broji niz udruga, te bi mlade trebalo upoznati sa njihovim radom i potaknuti ih na 
uključenje u njih. U suradnji s DVD-om Tuhelj planiramo organizirati „Dan otvorenih vrata“ kako 
bismo mlade upoznali sa vatrogastvom i ujedno potaknuli uključenje u DVD. (travanj/svibanj). 

 

3) PROJEKT ''TUHELJ ZA MLADE!'' 

 

“Tuhelj ZA mlade” naziv je projekta kojeg provodi Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim 
društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te u suradnji sa Savjetom mladih Općine Tuhelj i 
Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj. Cilj je stvaranje poticajnog društvenog i 
ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Tuhlju te podizanje svijesti 
zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. 

Središnju aktivnost projekta predstavlja izrada Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj, koji će 
pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih, na temelju kojih će se u 
sljedećih pet godina raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima. Projekt je 
financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s 45 tisuća kuna, 
a njegova je ukupna vrijednost 58.500 kuna. Obuhvatit će oko 330 korisnika, 19 volontera i 13 
aktivnosti. Izravni korisnici su mladi – srednjoškolci, zaposleni i nezaposleni, mlade obitelji, mladi 
volonteri i javna uprava. 

Ukupno 13 projektnih aktivnosti koje se održavaju tijekom godine dana obuhvatit će oko 330 
korisnika, 19 volontera i 13 aktivnosti. Izravni korisnici su mladi – srednjoškolci, zaposleni i 
nezaposleni, mlade obitelji, mladi volonteri i javna uprava. 

Naši članovi sudjeluju u radu Izvedbene skupine i Radne skupine za izradu Lokalnog programa za 
mlade Općine Tuhelj, te su sudjelovali na cjelodnevnoj radionici  kojom su dobili teorijska i 
praktična znanja o tome što su javne politike i politike za mlade i koja je uloga mladih u procesu 
izrade.  

 

Do kraja listopada 2018. godine očekuju nas sljedeće aktivnosti u projektu: 

 

Krajem godine provodit ćemo upitnik o problemima i potrebama mladih na području općine Tuhelj. 

Početkom 2018. godine pozivat ćemo mlade za rad u fokus grupama radi detaljnije analize 
problema specifičnih skupina mladih: srednjoškolci i studenti, zaposleni i nezaposleni, mlade 
obitelji, mladi volonteri u organizacijama civilnog društva. 

Radna skupina u kojoj sudjeluju i naši članovi će nakon tako prikupljenih podataka o željama i 
potrebama mladih složiti  prijedlog Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj. 

Kako bi se uključio što veći broj mladih ali i ostalih dionika koji rade za dobrobit mladih na području 
općine Tuhelj, tijekom pisanja prijedloga programa organizirat će se 2 javne akcije, organizirati 
javno savjetovanje o prijedlogu programa, te cjelodnevno sportsko događanje i večernji koncert za 
mlade. Tijekom tih aktivnosti bit će prilike da svi zainteresirani iskažu svoje mišljenje i prijedloge, te 
će tom prilikom biti podijeljeni promotivni materijali s vizualom projekta.  

Nakon što prijedlog Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj tijekom mjesec dana bude na 
javnom savjetovanju na internetskoj stranici općine, Radna skupina će na svom sastanku 
odgovoriti na sva mišljenja i prijedloge, te složiti konačni prijedlog za izglasavanje na sjednici 
Općinskog vijeća Općine Tuhelj. 

Navedenim programom će se definirati odnos općinske vlasti prema mladima u narednih pet 
godina, s konkretnim aktivnostima, njihovim provoditeljima, predviđenim financijskim sredstvima i 
rokom provedbe – sve s ciljem poboljšanja položaja mladih i većeg uključivanja mladih u procese 
donošenja odluka. 
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4) EDUKACIJE I SURADNJA S OSTALIM SAVJETIMA MLADIH 

 

Radi pronalaženja najboljih rješenja za probleme mladih u općini, Savjet mladih će u okviru 
navedenih  programskih područja također razmjenjivati iskustva s drugim savjetima mladih te 
jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. 

Krajem 2018. godine planiramo sudjelovati na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih RH, a  
prema mogućnostima sudjelovati na edukacijama koje će se za savjete mladih organizirati tijekom 
godine. 

 

5) INFORMIRANJE O AKTIVNOSTIMA  SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

Planiramo otvoriti Facebook stranicu i e-mail adresu kako bismo postali pristupačniji za pitanja i 
prijedloge mladih, te kako bismo sukladno tome djelovali svojim preporukama prema načelniku i 
općinskom vijeću. 

 

 

  

 

 Plan i program Savjeta mladih Općine Tuhelj pripremili su članovi Savjeta mladih. Sredstva 
za financiranje navedenih aktivnosti financirat će se iz Proračuna Općine Tuhelj. 

  

 Programske aktivnosti koje se ne realiziraju u 2018. godini mogu se prenijeti u Program 
rada za narednu godinu.  

 

Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu podnosi se na odobravanje Općinskom vijeću 
Općine Tuhelj. 

 

 

Predsjednik savjeta mladih Općine Tuhelj 

        Tomislav Tramišak, mag. oec. 


