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ZAPISNIK 

sa 5. (pete) sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj održane dana 5. ožujka 2019. godine u 

18,04 sati u prostorijama Općine Tuhelj. 

Prisutni:  

Članovi: Tomislav Tramišak, Ivan Šurina, Filip Horvatin, Darko Kuhar i Paula Petrinec 

(preko skype-a) 

Zamjenica načelnika Općine Tuhelj: Veronika Kolman 

 

U 18,04 sati predsjednik Savjeta mladih otvorio je sjednicu, pozdravio članove i  predložio da 

se u dnevnom redu točka 6. (Pitanja i prijedlozi) pomakne na točku 7. i doda nova točka tako 

da dnevni red glasi: 

DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj; 

2. Razmatranje i donošenje Izvješća o provedenim aktivnostima Lokalnog 

programa za mlade u 2018. godini; 

3. Razmatranje i donošenje konačnog prijedloga za koncert mladih povodom 

Dana Općine Tuhelj; 

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

programa za mlade; 

5. Razmatranje o ostalim aktivnostima kroz godinu; 

6. Razmatranje i donošenje prijedloga o uključivanju mladih u fitness program 

Športskog društva Tuhelj temeljen na provođenju aktivnosti Lokalnog 

programa za mlade; 

7. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red 5. sjednice prihvaćen je jednoglasno s 5 glasova ZA. 

Točka 1. 

Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj 

 

Zapisnik sa četvrte sjednice Savjeta mladih Općine Tuhelj je prihvaćen jednoglasno bez 

rasprave. 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Izvješća o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za 

mlade u 2018. godini 

 

Tomislav je obrazložio da je Savjet mladih na temelju Lokalnog programa za mlade dužan, uz 

pomoć stručnih službi, prikupljati podatke na godišnjoj razini o provedbi programa u okviru 

godišnjeg izvješća kojim izvještava Općinsko vijeće Općine Tuhelj te ih javno objavljuje na 

službenim stranicama Općine Tuhelj. Tako je dan na razmatranje prijedlog izvješća za 

razdoblje od donošenja Lokalnog programa za mlade (listopad 2018. godine) pa do 

31.12.2018. godine. U spomenutom razdoblju izvršeno je 5 aktivnosti, a dvije su prebačene za 

siječanj 2019. godine. Osnovna škola Lijepa naša iz Tuhlja u studenom je izradila popis 
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osnovne i suvremene opreme potrebne za opremanje informatičkih učionica, implementacije 

novih medija i strategije proučavanja. U istom razdoblju, Općina Tuhelj financirala je nabavu 

interaktivne ploče u iznosu od 12.525,00 kuna, a udruga Društvo naša djeca organizirala je 

večer mladih glazbenih talenata čiji je projekt sufinancirala Općina Tuhelj iznosom od 

2.500,00 kn temeljem Javnog natječaja za udruge.  Početkom prosinca organizirana je javna 

tribina – predstavljanje proračuna Općine Tuhelj za narednu godinu. Aktivnosti: Uvođenje 

klimatizacije u prostorima sportske dvorane za stolni tenis i Natječajem za udruge osigurati 

da mladi budu prioritetna ciljana grupa kroz dodatno bodovanje aktivnosti onih udruga koje 

provode aktivnosti Lokalnog programa za mlade prebačene su za siječanj 2019. godine te se 

za njih već sada može reći da su izvršene. Dodao je da će se izvješće za prvu polovicu 2019. 

godine donijeti u srpnju, a za drugu polovicu godine u siječnju 2020. godine. Nakon kraće 

rasprave kroz aktivnosti koje su provedene, Izvješće je jednoglasno prihvaćeno te će se 

rezultatima provedbe izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje konačnog prijedloga za koncert mladih povodom Dana Općine 

Tuhelj 

 

Tomislav je dao 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 početak kolovoza. Na 

prethodnoj sjednici donesena je odluka da se ispitaju mogućnosti oko nastupa Dražena Zečića, 

Mejaša i Crvene jabuke te je ta informacija prenesena načelniku. Nazočni su obaviješteni da 

se Jedinstveni upravni odjel informirao o cijenama nastupa navedenih izvođača te zaključio 

da je cijena nastupa Dražena Zečića previsoka za planirana proračunska sredstva, dok je u 

telefonskom razgovoru sa menadžerom Mejaša dobivena informacija da oni vode i nastupe 

Ivana Zaka pa je usput dobivena informacija i o njegovoj cijeni. U raspravi koja se vodila 

između članova na temelju informacije o ne značajnijoj razlici u cijeni Mejaša i Ivana Zaka, 

članovi savjeta jednoglasno su zaključili da prijedlog izvođača za ovu godinu bude Ivan Zak. 

Rasprava se dotakla i prijedloga predgrupe, za koju je jednoglasno prihvaćen prošlogodišnji 

bend -  Šarmeri, ponajviše iz razloga što su u pravom trenu reagirali i nesebično posudili 

svoju opremu za nastavak koncerta. Konačan 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 tri godine uz Grupu Učiteljice, Tamburaški sastav Milenij i Grupu Vigor. 

Točka 4. 

Obavijest o narednim aktivnosti članova Savjeta mladih u sklopu Lokalnog programa 

za mlade 

 

Članovi su obaviješteni kako će se mjere, odnosno aktivnosti donesene u Lokalnom programu 

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. Neke aktivnosti koje su planirane za tekuću godinu već su izvršene, a to su: 
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izmijenjen je Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na 

području Općine Tuhelj, uveden je skupni fitness program, otvorena je službena adresa e-

pošte Savjeta mladih, organizirana je edukacija civilnog društva o vrstama i terminima 

raspisivanja natječaja za sufinanciranje projekata udruga u Općini Tuhelj i Krapinsko-

zagorskoj županiji, informirali smo učenike osmog razreda o daljnjem školovanju uz 

prezentaciju bivših studenata s područja općine o njihovim iskustvima i unaprijedili smo web 

stranicu Općine dodajući novi izbornik „ZA MLADE“.  

Pobrojane su i ostale aktivnosti koje se planiraju provesti do kraja tekuće godine: 

2019.  PROVEDBA 

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 

 

Dan je prijedlog da se napravi radna skupina koja bi utvrdila provedbu i sam postupak 

utvrđivanja nagrade za volontera i volontersku akciju godine. Tomislav obavještava nazočne 

da su 4. ožujka završile prijave na Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata 

udruga te će komisija u narednim danima utvrditi da li su se na natječaj prijavile neke udruge 

koje su voljne provesti neke aktivnosti. Dana je mogućnost prijave za:  

a)Provođenje edukacije o financijskoj pismenosti mladih, 

b)Edukacija o zdravoj prehrani (predavanje i radionica zdravog doručka) i 

c)Organiziranje večeri mladih glazbenih talenata. 

 

Točka 5. 

Razmatranje o ostalim aktivnostima kroz godinu 

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

Programa za 2019. godinu koje su ionako bazirane na istim aktivnostima iz Lokalnog 
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programa za mlade – rekao je Tomislav. Ivan Šurina komentirao je kako je ionako dovoljno 

aktivnosti iz Lokalnog programa i potrebno puno angažmana u provedbi istih. Dodaje i kako 

će DVD Tuhelj u svibnju organizirati dane otvorenih vrata što je jedna od aktivnosti iz 

Programa Savjeta mladih i da će u dogovoru s ravnateljicom škole ići oglasna knjiga od prvog 

do četvrtog razreda na koji način će se podsjetiti djecu da se prijave u rad društva. 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje prijedloga o uključivanju mladih u fitness program Športskog 

društva Tuhelj temeljen na provođenju aktivnosti Lokalnog programa za mlade  

 

Tomislav je obrazložio ovu točku na način da se razmotri i donese prijedlog kako bismo 

potaknuli mlade na veću aktivnost u fitness programu. Dodao je i par statističkih podataka 

kako je trenutno 64 polaznika i čiji je prosjek godina 35. Nakon duže rasprave zaključeno je 

da je dan dobar prijedlog pokretanja te aktivnosti za boljitak cijele zajednice neovisno o dobi 

mještana i da ćemo teško pronaći rješenje (npr. smanjivanje cijene) kojim bi privukli ionako 

„zauzete“ učenike i studente drugim obavezama/aktivnostima. U siječnju je fitness program 

bio besplatan pa opet ta dob nije bila zainteresirana tako da se predlaže da projekt zaživi dalje 

kroz godinu a da se na jesen još jednom razmotri situacija i dade prijedlog. 

 

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi 

Zamjenica načelnika upitala je nazočne što je sa njihovim prijedlogom za ostvarivanje 

popusta za ulaznice u Termama Tuhelj d.o.o. za stanovnike Općine Tuhelj. Tomislav je 

informirao nazočne da je trenutna informacija od načelnika da je početkom siječnja obavljen 

razgovor na tu temu sa direktorima Termi Tuhelj d.o.o. i da je obećano preispitivanje 

uvođenja sistema istog u narednom razdoblju. Do konkretnih rezultata još nije došlo, ali će se 

i dalje težiti ka njihovoj realizaciji. Tomislav je obavijestio nazočne da u petak, 8. ožujka u 12 

sati Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ organizira interaktivno predavanje povodom 

Međunarodnog dana žena te da bi se netko od članova trebao odazvati. Zaključeno je da ćemo 

se dogovoriti naknadno. Obaviješteni su svi kako je od Ministarstva za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku došao poziv na Godišnju konferenciju savjeta mladih u RH koja će 

se održati 19. ožujka u Hrvatskom saboru. Uz predsjednika, predlaže se da se najkasnije do 7. 

ožujka javi još jedan član da prisustvuje konferenciji pod temom „Mladi kao odgovorni i 

uključeni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske“. Ujedno, 

predsjednik izvještava da su danas poslani traženi podaci Krapinsko-zagorskoj županiji o radu 

Savjeta mladih u 2018. godini u svrhu Godišnjeg izvješća o praćenju provedbe Zakona 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Predsjednik Savjeta mladih zaključio je petu sjednicu u 19,46 sati. 

 

Zapisničar        Predsjednik Savjeta mladih 

Tomislav Tramišak                Tomislav Tramišak  

 


