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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

KLASA: 007-04/20-01/3 

URBROJ: 2135-03-01/20-4 

Tuhelj, 24.01.2020. 

 

Na temelju projekta „Tuhelj ZA mlade!“ i Lokalnog programa za mlade, Savjet mladih 

Općine Tuhelj donosi  

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA LOKALNOG PROGRAMA ZA 

MLADE ZA RAZDOBLJE  

OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE 

 

 

U razdoblju od srpnja do prosinca 2019. godine izvršena je korekcija provedbe za 3 

aktivnosti dok je većina aktivnosti iz planiranog Programa izvršena u prvoj polovici godine, a 

izvršene su i aktivnosti planirane za svaku godinu: 

 
AKTIVNOSTI PO 

GODINAMA 
PLANIRANO 

PLANIRANA 
SREDSTVA  

VRIJEME 
PROVEDBE 

UTROŠENO NAPOMENA 

2019.           

Provođenje edukacije 
o financijskoj 
pismenosti mladih* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
travanj-19 2.000,00 kn   

– promjena  
provedbe za 
2020. godinu 

Ustanoviti nagradu za 
volontera godine* 

travanj-19 

   

- Promjena 
provedbe za 
2020. godinu 

Ustanoviti nagradu za 
volontersku akciju 

godine* 

travanj-19 

   

- Promjena 
provedbe za 
2020. godinu 

Organiziranje 

jednodnevne 

radionice slikovnice 

na temu Tuhlja 

 
 
 
 
 

Kolovoz-19  

 
 

10.08.2019
. 0,00 

Studentica 
dizajna Ana 
Medvedec 

voditeljica je 
bila likovne 
radionice. – 
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Djeca na 
radionici 

osmišljavaju 
priču, crtaju na 

temelju te 
priče, a ja 

nakon toga to 
grafički 

oblikujem u 
jednu knjigu, a 

to bi bila 
slikovnica o 

Tuhlju. 

Omogućavanje 
mladima da se uključe 
u volonterske akcije u 

suradnji s 
organizacijama 
civilnog društva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svibanj-19 2.000,00 kn 27.07.2019 1.000,00 kn 

Volonterska 
akcija - 

provedeno je 
čišćenje javnog 

puta u 
organizaciji 

Savjeta i 
suradnji  

Dobrovoljnog 
vatrogasnog 

društva Tuhelj. 
Time je 

očišćeno 
raslinje i 

drveće uz javni 
put u duljini od 
više od jednog 
kilometra koji 
vodi od centra 

Tuhlja kroz 
naselje 

Pristava do 
Svetog Križa. 

Organiziranje javne 

tribine – 

Predstavljanje 

proračuna Općine 

Tuhelj za narednu 

godinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosinac-
2019 

 
10.12.2019

.  

Sa ciljem 
povećanja 

transparentnos
ti, suradnje i 
otvorenosti u 
izradi jednog 
od temeljnih 
dokumenata 

Općine, Općina 
Tuhelj je 

početkom 
prosinca 

organizirala  
Javnu tribinu 

na kojoj je 
predstavljen 
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prijedlog 
Proračuna 
Općine za 

2020. godinu s 
projekcijama 

za 2021. i 
2022. godinu. 

Edukacija o zdravoj 

prehrani (predavanje 

i radionica zdravog 

doručka) 

 
 
 

listopad  26.10.2019 2.499,54 

Zdenko Klarić, 
magistar 

kineziologije 
UKUPNI TROŠKOVI      3.499,54 kn  

* nakon što je krajem studenoga 2019. godine donijeta Odluka o osnivanju Komisije za 

izradu Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i 

studentima plan je da se početkom siječnja započinje s konkretnom izradom 

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 

   Tomislav Tramišak 


