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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, 11/10) Savjet mladih Općine Tuhelj na 3. sjednici održanoj dana 29. rujna 2018. godine 

donosi: 

PROGRAM RADA 

Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. 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 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; 

– 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. 

 

 

 

 

 



3 |  

 

 

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, 11/10); 

3) Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj; 

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 (podpredsjednik), 

Nikolina Filko, Filip Horvatin, Davor Ilić, Ivan Šurina i Mateja Filko. 

 

Program rada Savjeta mladih obuhvaća 4 programska područja: 

 Obrazovanje i socijalna politika, 

 Zapošljavanje i poduzetništvo mladih, 

 Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj, 

 Zdravlje, sport i kultura. 

 

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. 
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PROGRAMSKA PODRUČJA 

 

1. OBRAZOVANJE I SOCIJALNA POLITIKA 

 

Obrazovanje je ključ  dugoročne društvene stabilnosti i ekonomskog napretka.  Iako je uloga 

regionalne samouprave u obrazovnom procesu marginalizirana, zbog značajnosti obrazovanja u 

oblikovanju pojedinca Savjet mladih se u svom djelovanju mora zalagati za razvoj sustava 

jednakosti  šansi  u formalnom obrazovanju  i  težiti afirmaciji neformalnog obrazovanja  i 

cjeloživotnog učenja jer su upravo takve aktivnosti u području rada s mladima komplementarne 

formalnom obrazovnom procesu:  pridonose osobnom i društvenom razvoju mladih,razvoju 

samopouzdanja, samopoštovanja i  kompetencija za uspostavu i izgradnju kvalitetnih osobnih i 

društvenih odnosa, te osnažuju za aktivno sudjelovanje u društvu i procesima donošenja odluka. 

Kvalitetnim programima informatičke edukacije diže se razina informatičke pismenosti te savjest 

cjelokupne zajednice te se time doprinosi njezinom daljnjem razvoju. Cilj socijalne politike jest 

poticati i podržavati provođenje sustavnih istraživanja o mladima pridajući posebnu pozornost 

rizičnim skupinama mladih sa svrhom osiguranja stručne podloge za koncipiranje i provođenje 

odgovarajuće socijalne politike prema mladima.   

 

 

 

2. ZAPOŠLJAVANJE  I PODUZETNIŠTVO MLADIH 

 

Sve veći problem s kojim se mladi suočavaju je  integracija u društvo, kao posljedica 

gospodarske krize i nedostatka  radnih mjesta. Što ranije uključivanje mladih na tržište rada 

omogućava njihovo uspješno sazrijevanje, pomaže stvaranju kompetentnih građana koji će biti 

poveznica u prenošenju vrijednosti i na buduće generacije te smanjuje negativne posljedice koje 

nezaposlenost mladih ima za čitavo društvo zbog neiskorištenosti resursa koje mlade osobe 

posjeduju.   

Radi olakšanja integracije mladih na tržište rada potrebno je  poticati osiguravanje uvjeta  za 

izradu i provedbu programa i edukacija usmjerenih na udruge mladih i za mlade u području tržišta 

rada,  poticati razvoj sustava potpore razvoju projekata usmjerenih na udruge mladih i za mlade u 

području tržišta rada, poticati  mlade na  pronalazak posla, razvitak karijere ili samozapošljavanje, 

potaknuti sustavno informiranje o zapošljavanju, stručnom,  te osigurati uvjete za razmjenu primjera 

dobre prakse.  

Ciljevi su: 1) unaprijediti sustav praćenja zapošljavanja mladih  

     2) unaprijediti sustav informiranja o mogućnostima na tržištu rada. 
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3. DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO, LJUDSKA PRAVA I ODRŽIVI RAZVOJ 

 

Volonterski rad mladih pridonosi adekvatnom sudjelovanju mladih u društvenom razvoju i 

razvoju solidarnosti, te je osobito važno područje za stjecanje radnog iskustva i vještina. U 

raspravama po tom pitanju potrebno je staviti naglasak na  stvaranje poticajne atmosfere i 

poboljšanje materijalnih preduvjeta za osmišljavanje i provedbu aktivnosti koje bi bile usmjerene na 

informiranje i organiziranje mladih, te dostupnost adekvatnog prostora  kao jednim od pretpostavki 

za aktiviranje mladih u društvu. Mladi trebaju biti osnaženi u ulozi ravnopravnih sudionika u 

odlučivanju  kroz društveno i političko sudjelovanje, udruge, neformalne grupe i inicijative 

posvećene lokalnim problemima, kako bi se i na taj način smanjilo nepovjerenje mladih prema 

političkim institucijama.  

 

4. ZDRAVLJE, SPORT I KULTURA 

 

Usvajanjem zdravih navika i aktivnog načina života mladih  osigurava se i kvalitetniji 

životni standard, prevencija ovisnosti i općenito odgovornije ponašanje, pa je mladima potrebna 

intenzivnija zdravstvena  edukacija i savjetovanje.  U usvajanju životnih navika  osobitu ulogu 

imaju društveni utjecaji, stoga ih je potrebno konstantno osnaživati u kreiranju zdravije zajednice: 

osvijestiti ih na rizična zdravstvena ponašanja, poticati ih na odgovornost prema vlastitom zdravlju i 

zdravlju zajednice, te poticati zajednicu na pružanje podrške i pomoći bolesnim mladim osobama.  

  Kultura značajno doprinosi formiranju identiteta, osjećaju pripadnosti pojedinaca zajednici i 

konstrukciji društvenih vrijednosti. Ona nije samo važan aspekt provođenja slobodnog vremena, 

nego i način djelovanja mladih kao samostalnih aktera u proizvodnji kulturnih sadržaja od interesa 

za opće i javno dobro. Savjet mladih u tom smislu treba poticati interakciju, podržavanje i 

priznavanje kulture mladih, povećanje broja i raznolikosti kulturnih sadržaja, olakšavanje mladima 

pristup kulturi i kulturnim sadržajima kao i veću zastupljenost kulture mladih prilikom dodjeljivanja 

pomoći kulturnim i medijskim programima, te aktivnostima  u kulturi.  
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AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU  

 

 

1. OBRAZOVANJE I SOCIJALNA POLITIKA 

 

 Cilj je osigurati bolje uvjete za obrazovanje učenika srednjih škola i studenata obrazovne 

institucije s područja općine u suradnji sa obrazovnim ustanovama, gospodarskim subjektima s 

područja općine i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

Predviđene aktivnosti:  

 Praćenje i evaluacija sustava dodjeljivanja financijskih pomoći (dodjeljivanje financijskih 

pomoći učenicima srednjih škola i studentima, sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike 

srednjih škola, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola) te po potrebi prilagodba 

natječajnih kriterija (veći broj bodova za financiranje na temelju kriterija deficitarnih 

zanimanja, socijalnog kriterija, kriterija izvrsnosti i drugih kriterija). 

 Redovito informiranje studenata o izvan općinskim mogućnostima dobivanja stipendija 

 Održavanje prezentacijsko-obrazovnog programa za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole, u 

vezi daljnjeg školovanja. Javne tribine na temu: „Kuda nakon završene osnovne/srednje 

škole?“ održavale bi se u osnovnoj školi gdje bi se mladima prezentirale mogućnosti upisa u 

srednje škole i na fakultete. Prezentirali bi ih učenici i studenti koji se školuju ili su u bliskoj 

prošlosti završili svoje obrazovanje, sa svrhom da se učenicima približi školovanje iz 

perspektive mladih. (planirano za mjesec svibanj u suradnji sa Osnovnom školom). 

 Praćenje izrade i javne objave popisa osnovne suvremene opreme potrebne za obrazovne 

ustanove s područja općine Tuhelj  

 

Cilj je i poboljšati uvjete života za mlade obitelji provođenjem slijedećih aktivnosti Općine 

Tuhelj koje će pratiti Savjet mladih: izgradnja dječjeg vrtića, (su)financiranje troškova kupnje 

udžbenika za učenike osnovne škole, sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovne škole u 

razlici koja nije pokrivena zakonskim pedagoškim standardom, stopostotno financiranje troškova 

školske kuhinje za učenike iz obitelji slabijeg socijalnog statusa, stopostotno financiranje troškova 

izvan učioničke terenske nastave (škola u prirodi i sl.) za učenike iz obitelji slabijeg socijalnog 

statusa. 

 

2. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO MLADIH 

 

 Cilj ove aktivnosti je jačati prilike za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih putem mjera 

Općine Tuhelj i Lokalnog programa za mlade praćenjem aktivnosti: sufinanciranje otvaranja tvrtki 

(samozapošljavanje), sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, osiguravanje potpora plaćanju 

komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području općine za gradnju proizvodne i 

uslužne namjene, odnosno za gradnju objekata za poljoprivrednu proizvodnju.  

Također,planiraju se isticati oglasi za zapošljavanje na području općine, odnosno facebook 

profilu. (planirano tokom cijele godine). 

Drugi cilj je praćenje aktivnosti Općine Tuhelj što se tiče subvencija za mlade: osnivanje 

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i bavljenje poljoprivredom (dodjeljivanjem financijskih 

potpora poljoprivrednicima). 
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3. DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO, LJUDSKA PRAVA I ODRŽIVI RAZVOJ 

 

Općina Tuhelj broji niz udruga, te bi mlade trebalo upoznati sa njihovim radom i potaknuti 

ih na uključenje u njih.  

Planira se u suradnji sa DVD-om Tuhelj organizirati „Dan otvorenih vrata“ kako bismo 

mlade upoznali sa vatrogastvom i ujedno potaknuli uključenje u DVD.  

Svojim idejama predlagati događaje i manifestacije kroz godinu; jedan od glavnih ciljeva je 

u suradnji s udrugama, Turističkom zajednicom područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća i 

Općinom Tuhelj organizirati koncert za mlade povodom dana Općine Tuhelj.  

Ciljevi ovog programskog područja baziraju se na jačanju kapaciteta i utjecaja Savjeta 

mladih Općine Tuhelj te redovito informiranje mladih; 

 kontinuirano objaviti termine održavanja sjednica Savjeta mladih na internetskoj 

stranici Općine Tuhelj kako bi sjednici mogli prisustvovati zainteresirani mladi i 

opća populacija stanovništva. Redovito održavanje sjednica članova Savjeta mladih 

s predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, 

 održavanje informativnih aktivnosti s ciljem promoviranja rada Savjeta mladih, 

 otvaranje službene adrese e-pošte Savjeta mladih, 

 izvještavanje o radu Savjeta mladih u Tuheljskom listu i ostalim medijima, 

 organiziranje javne tribine – Predstavljanje proračuna Općine Tuhelj za narednu 

godinu. 

Bit je jačati kapacitete organizacije civilnog društva koje promiču dobrobit mladih u 

područjima i aktivnostima definiranima ovim programom edukacijom za organizacije civilnog 

društva s područja općine Tuhelj o vrstama i terminima raspisivanja natječaja za sufinanciranje 

projekata za udruge na lokalnoj, državnoj i europskoj razini. Ujedno, prijedlog je da se Natječajem 

za udruge osigura da mladi budu prioritetna ciljana grupa kroz dodatno vrednovanje/bodovanje 

aktivnosti onih udruga koje će provoditi aktivnosti Lokalnog programa za mlade. 

Prijedlog je osigurati vrednovanje i priznavanje volonterskog rada. Općinsko vijeće će 

ustanovi nagradu za volontera godine (koji će biti odabran na temelju javnog glasanja) te će mu 

dodijeliti priznanje i nagrada na svečanoj sjednici povodom Dana općine. 

 

4. ZDRAVLJE, SPORT I KULTURA 

  

Cilj je unaprijediti postojeće internetske stranice Općine Tuhelj s osnovnim podacima o 

mogućnostima bavljenja sportom i informacijama o svim udrugama koje djeluju na području 

Općine Tuhelj.  

Što se sporta tiče, prijedlog je i uvođenje skupnog fitness programa u sportskoj dvorani, a u 

suradnji sa Osnovnom školom. 

Općina Tuhelj obiluje mladim umjetnicima svih karaktera: glazbenici, slikari, pjesnici, 

književnici, glumci, sukladno tome treba im dati mogućnost da nam što bolje predstave svoj talent, 

sudjelujući na manifestacijama Turističke zajednice ili na drugim prigodama organiziranih od strane 

Općine u suradnji sa udrugama Općine. 
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 Plan i program Savjeta mladih Općine Tuhelj pripremili su članovi Savjeta. Uz financijsku 

pomoć Općine Tuhelj, Turističke zajednice te uz pomoć udruga i javnih ustanova namjeravaju 

provesti navedene aktivnosti u 2019 . godini.  

Po donošenju Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih će kontinuirano pratiti 

ostvarenje mjera navedenih u njemu. 

 Programske aktivnosti koje se ne realiziraju u 2019. godini mogu se prenijeti u Program 

rada za narednu godinu. Program rada Savjeta mladih za 2019. godinu podnosi se na odobravanje 

Općinskom vijeću Općine Tuhelj. 

 

Predsjednik savjeta mladih Općine Tuhelj 

        Tomislav Tramišak, mag. oec. 


