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ZAPISNIK 

Sa 4. (četvrte) sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj održane dana 15. siječnja 2019. godine 

u 18,00 sati u vijećnici Općine Tuhelj. 

Prisutni: Tomislav Tramišak, Ivan Šurina, Filip Horvatin, Darko Kuhar, Nikola Matečić, 

Ivana Posavec i Paula Petrinec (preko skype-a). 

DNEVNI RED 

1.Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj; 

2. Razmatranje i donošenje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2018. godinu; 

3.Razmatranje i donošenje prijedloga grupe za koncert mladih povodom Dana Općine 

Tuhelj; 

4.Razmatranje i donošenje ponovnog prijedloga načelniku – Molba Termama Tuhelj 

d.o.o. za popust na  ulaznice za stanovnike Općine Tuhelj; 

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

programa za mlade; 

6.Razmatranje o ostalim aktivnostima kroz godinu; 

7. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Ad 1 

Nakon kraće rasprave, Zapisnik sa treće sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj je prihvaćen 

jednoglasno. 

Ad 2 

Predsjednik Tomislav Tramišak obrazložio je da je Savjet mladih dužan podnijeti godišnje 

izvješće o radu Općinskom vijeću Općine Tuhelj do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 

godinu te ga dostavlja na znanje načelniku. Izvješće je pripremljeno ranije i dano na 

razmatranje. Nakon kraće rasprave kroz aktivnosti koje su provedene jednoglasno je 

prihvaćeno. 

Ad 3 

Tomislav Tramišak dao je treću točku na razmatranje uz obrazloženje kako su u Proračunu 

planirana sredstva za provođenje aktivnosti iz Lokalnog programa za mlade, a to je koncert za 

mlade povodom obilježavanja Dana općine koji se okvirno planira za 17. kolovoza. U 

raspravi koja se vodila oko grupa koje su već nastupale u Tuhlju i glazbenog sadržaja koji bi 

bio primjeren za sve Tuhljane, a ne samo za mlađu generaciju, dani su prijedlozi, i to: Dražen 

Zečić, Mejaši i Crvena jabuka. Prijedlog će biti upućen prema načelniku te se nadamo da će 

naš prijedlog ući u financijski okvir proračuna i biti realiziran, kao što se i činilo zadnje dvije 

godine uz Grupu Učiteljice i Grupu Vigor. 
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Ad 4 

Donesen je ponovni prijedlog načelniku za ostvarivanje popusta za ulaznice u Termama 

Tuhelj d.o.o. za stanovnike Općine Tuhelj. Smatra se da je u interesu stanovnika i same 

Općine da se u toj zamolbi ustraje dok se ne ostvari barem neki početni rezultat. Nastavno na 

isti prijedlog iz 2016. godine ponovno se apelira na načelnikov angažman oko konkretnog 

rješenja po tom pitanju na zadovoljstvo svih mještana. 

Ad 5 

Članovi Savjeta mladih obaviješteni su kako će se mjere aktivnosti donesene u Planu i 

programu Lokalnog programa za mlade provoditi u narednih 5 godina (od strane Općine, 

civilnog društva i ostalih sudionika) te će Savjet mladih u tom periodu kontinuirano pratiti 

ostvarenje mjera navedenih u njemu. Aktivnosti koje su planirane za tekuću godinu su: 

2019.  PROVEDBA 

Uvođenje skupnog fitness programa siječanj-19 

Otvaranje službene adrese e-pošte Savjeta mladih siječanj-19 

Edukacija 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 

siječanj-19 

Organiziranje informativnih aktivnosti za učenike završnih razreda srednjih škola o 

daljnjem školovanju, uz prezentaciju bivših studenatas područja općine o njihovim 

iskustvima 

veljača-19 

Provođenje edukacije o financijskoj pismenosti mladih travanj-19 

Ustanoviti nagradu za volontera godine travanj-19 

Ustanoviti nagradu za volontersku akciju godine travanj-19 

Obnova koševa na košarkaškom igralištu svibanj-19 

Unapređenje postojeće internetske str. Općine s osnovnim podacima o 

mogućnostima bavljenja sportom u općini 

lipanj-19 

Objava informacija o provedenim aktivnostima Savjeta mladih te problemima i 

interesima mladih u općini–u Tuheljskom listu i na mrežnoj stranici Općine Tuhelj 

u posebnom odjeljku (''Tuhelj ZA mlade!'') - uređenje web stranice 

lipanj-19 

Edukacija o zdravoj prehrani (predavanje i radionica zdravog doručka) srpanj-19 

Omogućavanje mladima da se uključe u volonterske akcije u suradnji s 

organizacijama civilnog društva 

srpanj-19 

Predstavljanje kandidata javnosti objavom na internetskoj stranici Općine Tuhelj srpanj-19 

Provođenje javnog glasanja za kandidate i akcije srpanj-19 

Provođenje informativnih kampanja za mlade o ovisnosti u suradnji sa stručnim 

osobama i organizacijama 

kolovoz-19 

Organiziranje jednodnevne radionice slikovnice na temu Tuhlja kolovoz-19 

Organizacija koncerta za mlade kolovoz-19 

Organiziranje večeri mladih glazbenih talenata studeni-19 

Organizacija edukativne radionice o otvaranju obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva, izradi poslovnog plana i načinu prijave u Agronet 

studeni-19 

Organiziranje javne tribine – Predstavljanje proračuna Općine Tuhelj za narednu 

godinu 

prosinac-19 
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Osim aktivnosti iz Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih provodit će aktivnosti iz svog 

Programa za 2019. godinu. 

Savjet mladih već je ranije (u svom programu za 2017. godinu, kojeg je donio krajem 2016. 

godine) imao prijedlog organiziranja sportske aktivnosti (zumba, fitness) u programskom 

području zdravlja, sporta i kulture, a dodatno, analizom prikupljenih podataka u projektu 

„Tuhelj ZA mlade“! koji se provodio krajem 2017. godine pa do listopada 2018. godine, 

utvrđeno je da na području Općine Tuhelj postoji manjak mogućnosti za bavljenje sportskim 

aktivnostima. Sukladno tome, taj prijedlog našao se u Lokalnom programu za mlade te se s 

njim kreće u provedbu – na oduševljenje svih prisutnih. Predsjednik je obrazložio kako je 

Općina Tuhelj pokrenula provođenje Fitness programa u suradnji s Željkom Šoštar, 

licenciranom voditeljicom fitnesa. Grupni treninzi provodit će se u dvorani Osnovne škole 

Lijepa naša u Tuhlju ponedjeljkom od 20 do 21 sat i srijedom od 19 do 20 sati. Prvi trening 

zakazan je za 21. siječnja. 

Ad 6 

Pod pitanja i razno: 

Ivan Šurina predlaže kako bi mogli i ove godine u suradnji sa Osnovnom školom Lijepa naša 

organizirati kratko predavanje o vatrogastvu koje bi održala dva člana DVD-a, a kako bi djeci 

što bliže približili tu temu, posjetili bi ih u školi obučeni u profesionalnu vatrogasnu uniformu 

te im naposljetku podijelili pozive za upis novih članova u DVD.  

Paula predlaže obilježavanje određenih svjetskih dana putem društvenih mreža, edukativnim 

objavama vezano za dan koji se obilježava. Također predlaže obilježavanje Svjetskog dana 

okoliša 5. lipnja kroz uljepšavanje okoliša, akcije čišćenja i slično. 14. lipnja obilježava se 

Svjetski dan darivatelja krvi, pa je bio prijedlog da se ponovno organizira besplatan prijevoz 

za darivatelje u mjesto darivanja, ili organiziranje darivanja krvi u našoj Općini. 

Predsjednik je informirao članove o novostima po pitanju Savjeta mladih: 

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije, s ciljem boljeg informiranja mladih o 

aktivnostima u Krapinsko-zagorskoj županiji i podizanja razine informiranosti o 

mogućnostima koje se u našoj županiji pružaju za mlade, pokreće izdavanje prvog časopisa za 

mlade. Kako bi Savjet mladih KZŽ informirao mlade o mogućnostima koje im se nude 

vezano za provođenje slobodnog vremena, raznih školskih i izvanškolskih/izvannastavnih 

aktivnosti, kao i aktivnosti udruga za mlade i udruga mladih poslani su tekstovi i slike 

aktivnosti u Općini tako da ćemo i mi sudjelovati u kreiranju časopisa za mlade. 

 

Sjednica je završena u 19,20 sati. 

 

Zapisničar 

     Tomislav Tramišak  


