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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

KLASA: 007-04/21-01/1 

URBROJ: 2135-03-01/21-3 

Tuhelj, 2.03.2021. 

 

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 2020. 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; 
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– 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. 

 

Savjet mladih Općine Tuhelj tijekom 2020. godine djelovao je u sljedećem sastavu: 

 

Red

.br. 
Član/ica: Zamjenik/ica člana/ice: 

1. Horvatin Filip Iveković Ivan 

2. Kuhar Darko Petrinec Sara 

3. Majerić Filip Kolman Karlo 

4. Matečić Nikola Haramina Filip 

5. Petrinec Paula (zamjenica predsjednika) Posavec Ivana 

6. Šurina Ivan Tušak Lea 

7. Tramišak Tomislav (predsjednik) Poljanec Petra 

 

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 2020. godine ostvarila se kao kombinacija 

održavanja sjednica na kojima su se donosili prijedlozi za poboljšanje statusa mladih u Tuhlju 

i aktivno djelovanje u zajednici kroz aktivnosti u sklopu Programa rada Savjeta mladih 

Općine Tuhelj za 2020. godinu i Lokalnog programa za mlade. 

 

SJEDNICE SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 Tokom 2020. godine održano je 5 sjednica na kojima su donesena 4 akta i 4 

prijedloga. 

 Na 8. sjednici održanoj dana 24.01.2020. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. godinu, 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 

01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. 

 Na 9. sjednici održanoj dana 1.03.2020. godine doneseni su slijedeći akti: 

1. Donošenje konačnog prijedloga izvođača za koncert mladih povodom Dana Općine 

Tuhelj u 2020. godini, 

2. Donošenje prijedloga o osnivanju udruge mladih na području općine Tuhelj. 

Na 10. sjednici održanoj dana 27.05.2020. godine nisu doneseni akti, već su se razmatrale 

aktivnosti za ostatak godine. 

Na 11. sjednici održanoj dana 20.07.2020. godine doneseni su slijedeći akti: 

Izvješće o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 
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Na 12. sjednici održanoj dana 30.11.2020. godine (elektroničkim putem- izjašnjavanje 

putem mail-a) doneseni su slijedeći akti: 

1. Donošenje Programa rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. godinu, 

2. Donošenje prijedloga izvođača za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj u 

2021. godini, 

3. Donošenje prijedloga mjera nadležnim tijelima za umanjivanje posljedica 

pandemije COVID-19 na lokalnoj razini. 

 

Na navedenim sjednicama članovi Savjeta bili su upoznati sa odlukama koje je donijelo 

Općinsko vijeće kroz godinu. 

 

AKTIVNOSTI KROZ GODINU 

 

 S ponosom ističemo dvije inicijative pretvorene u djelo, a koje su obilježile 2020. 

godinu: 

 

1. Pokrenuta organizacija „pub kviza“  

- kroz prvu polovicu godine održana su 4 kviza pod vodstvom Marka Brozovića, 

tada osobe na stručnom osposobljavanju u Općini Tuhelj 

2. Organiziran prvi turnir u Play station igri FIFA20 

- krajem veljače, na inicijativu i u organizaciji Savjeta mladih Općine Tuhelj i uz 

stručnu pomoć članova Športskog društva Tuhelj, održan je prvi turnir u igranju 

Playstation igre “FIFA20” koji je okupio tridesetak mladih entuzijasta 

 

Epidemiološka situacija onemogućila nam je provedbu nekih aktivnosti, tako da su 

izvršene u manjem obujmu od planiranog.  

Ostale aktivnosti kroz godinu: 

  

 Od strane Općine, u siječnju je organizirana aktivnost iz našeg Programa rada - 

Edukacija za organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj o vrstama i terminima 

raspisivanja natječaja za sufinanciranje projekata za udruge (natječaj Općine Tuhelj). 

 Krajem siječnja na satu razredne zajednice svoja iskustva iz dosadašnjeg školovanja s 

učenicima 8. razreda podijelili su bivši učenici OŠ Lijepa naša, sada uspješni srednjoškolci, 

studenti i zaposleni. Upoznali su osmaše sa specifičnostima svojih srednjih škola, fakulteta i 

zanimanja na vrlo zanimljiv i veseo način. Bilo je tu puno informacija, praktičnih savjeta i 

anegdota koje su učenici rado poslušali te postavljali pitanja na tu temu. Svi sudionici ovog 

zanimljivog sata razredne zajednice na kraju su zaključili da je ovakav način prezentiranja 

srednjih škola/fakulteta/zanimanja vrlo zanimljiv i poučan za obje strane.  

 Sredinom svibnja, predsjednik Savjeta mladih održao je konstruktivni sastanak s 

načelnikom i zamjenicom načelnika Općine na temu smanjenja proračunskih sredstava 

planiranih za provođenje aktivnosti Lokalnog programa za mlade i za obilježavanja Dana 

Općine. Konkretno, zbog epidemiološke situacije i racionalizacije proračuna nije se održao 

koncert za mlade, Večer mladih glazbenih talenata, Večer filma na otvorenom te se nije 

izgradio streetworkout park. 

 Premda su bili zakinuti fizičkim okupljanjem, članovi Savjeta su putem Facebook 

grupe dali svoje prijedloge i primjere dobre prakse vezane uz epidemiju COVID-19 koji su u 

svibnju poslani Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, a koji je dio njih usvojio u 
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Preporukama koje se nadovezuju na dopis udrugama mladih i za mlade te savjetima mladih na 

području Republike Hrvatske  

 Sredinom kolovoza pokušali smo organizirati edukativnu radionicu na temu: 

„ZANIMA TE PUT DO SUBVENCIONIRANIH STAMBENIH KREDITA?“ – na žalost, 

nije bio iskazan interes, tako da radionica nije održana. 

 Krajem studenog održana je  12. sjednica Savjeta mladih na kojoj je donijet i Program 

rada za 2021. godinu, a kojeg je 17. prosinca jednoglasno prihvatilo predstavničko tijelo 

Općine Tuhelj. Na istoj sjednici doneseni su i „Prijedlozi mjera nadležnim tijelima za 

umanjivanje posljedica pandemije COVID-19 na lokalnoj razini“ koji su dostavljeni 

načelniku na razmatranje. 

 Na samom kraju prosinca, Sisačko-moslavačku županiju zadesio je strašan potres. 

Članovi Savjeta mladih dali su svoj doprinos u akciji prikupljanja osnovnih životnih 

potrepština koju je organizirala Općina u vatrogasnom domu u Tuhlju 30. prosinca. 

Volonterstvo se baziralo na primanju i sortiranju potrepština. 

  

 

OD INICIJATIVE U LOKALNOM PROGRAMU ZA MLADE DO KAPITALNIH 

ULAGANJA 

 

✓ Nabavljena oprema za videokonferenciju za OŠ (financirala Općina Tuhelj) 

 

  

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 

       Tomislav Tramišak 


