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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 TUHELJ 

 

KLASA: 007-04/18-01/2 

URBROJ: 2135-03-01/18-01 

Tuhelj, 04.03.2018. 

 

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 2017. 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 2017. godine sudjelovao je u sljedećem sastavu; 

Tomislav Tramišak (predsjednik), Paula Petrinec (potpredsjednica), Ivan Šurina, Filip 

Horvatin, Davor Ilić, Nikolina Filko i Mateja Krznar. 

 

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 2017. godine ostvarila se kao kombinacija 

formalnih sjednica i aktivnog djelovanja u zajednici. 

 

SAŽETAK AKTIVNOSTI 

 

Datumi i teme održanih sjednica u 2017. godini: 

 

1) 24.03.2017. 

- Razmatranje i donošenje prijedloga za koncert mladih povodom Dana Općine 

 

2) 20.06.2017.  

- Izvještaj o Radnoj skupini za novčane pomoći učenicima i studentima; 

- Informacije o donesenim odlukama na 2. sjednici Općinskog vijeća Općine Tuhelj; 

- Prijedlog načelniku za aktivnosti za mlade u tijeku Dana Općine: 

- Prijedlog načelniku – Molba Termama Tuhelj d.o.o. za popust na ulaznice za stanovnike 

Općine Tuhelj; 

- Prijedlog Savjeta mladih za donošenjem Programa djelovanja za mlade Općine Tuhelj, uz 

sufinanciranje putem natječaja 

 

3) 13.12.2017. 

- Informacije o donesenim odlukama na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Tuhelj; 

- Razmatranje i donošenje Programa Savjeta mladih za 2018. godinu; 

- Informacije o narednim aktivnostima članova Savjeta mladih u sklopu projekta „Tuhelj ZA 

mlade!“ 

 

Aktivnosti Savjeta mladih tijekom 2017. godine: 

 

1.Sudjelovanje na tribini: „Javna tribina o izradi novog pravilnika o kriterijima i postupku 

dodjele pomoći učenicima srednjih škola i studenata“; 

2.„Profesionalna orijentacija u Osnovnoj školi Lijepa naša u Tuhlju – okupili smo učenike 

starijih generacija koji su prezentirali svoju školu (iskustva, prednosti, nedostatke…) 

3.Odrađen partnerski sastanak za Lokalni program za mlade; 

4.Predstavljanje projekta „Tuhelj ZA mlade!“; 
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5.Sudjelovanje na jednodnevnoj edukaciji/radionici u sklopu projekta kojeg je vodila Mreža 

udruga Zagor iz Zaboka 

 

Održani sastanci s izvršnim tijelom Općine Tuhelj:  

 

07.07.2017. odrađen sastanak s načelnikom i zamjenicom načelnika u svezi prijave na natječaj 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Poziv za prijavu projekata 

usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara 

na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu) 

09.11.2017. odrađen sastanak s načelnikom u svezi prijedloga aktivnosti za Program rada za 

2018. godinu 

 

 Ostvareni rezultati prema djelokrugu u suradnji s Općinom Tuhelj: 

 

1.Održana Javna tribina o izradi novog pravilnika o kriterijima i postupku dodjele pomoći 

učenicima srednjih škola i studenata (rezultat je donošenje novog pravilnika) 

2.Prijavom projekta „Tuhelj ZA mlade!“ na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku povećan je proračun Općine te se u studenom pristupilo izradi  

Lokalnog program za mlade (izrada projekta traje godinu dana, a projekt će se provoditi u 

razdoblju od 5 godina) 

- članovi Savjeta mladih sudjeluju u procesu izrade Lokalnog programa za mlade 

 Od strane predstavničkog tijela jednoglasno je prihvaćen program rada Savjeta mladih 

za 2018. godinu. 

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 

   Tomislav Tramišak 


