
Savjet mladih Općine Punat na 4. Sjednici održanoj 8. rujna 2015. godine, donosi 

 

GODIŠNJI PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I 
FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH OP ĆINE 

PUNAT 2016. 
 

UVOD:  

Savjet mladih je savjetodavno tijelo koja djeluju pri županijama, gradovima i općinama, a 
sastavljena su od više članova ovisno o broju stanovnika pojedinog grada ili općine te mladih 
osoba između 15 i 29 godina života, u cilju aktivnog sudjelovanja i uključivanja mladih u 
javni život područnih ili regionalnih jedinica. Savjet mladih Općine Punat (u daljnjem tekstu 
Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Općine Punat koje je osnovano na temelju potrebe 
djelovanja i uključivanja mladih u javni život na području Punta i Stare Baške te  u svrhu 
unaprjeđenja i poticanja statusa mladih i njihovog aktivnog uključivanja u društveni život 
Općine Punat. Uloga Savjeta mladih je da raspravlja o pitanjima i problemima vezanih za 
mlade, savjetuje i potiče Općinsko vijeće da raspravlja o temama vezanim za mlade, ukazuje 
na probleme mladih Općinskoj upravi i ostalim nadležnim institucijama te sudjeluje u izradi, 
donošenju i praćenju lokalnog programa djelovanja za mlade. Temeljem članka 13. Zakona o 
Savjetu mladih, Savjet mladih Općine Punat  mora djelovati u okviru svoga djelokruga rada. 

 

Savjet mladih, prije svega će se baviti edukacijom članova Savjeta mladih Općine Punat u 
svrhu  poboljšanja rada savjeta i bolje upućenosti u djelokrug rada i ovlasti istog. Uz 
edukaciju cilj je rad s raznim udrugama mladih i razvoju njihovih ideja. Također, savjet će se 
baviti poticanjem mladih na aktivan, a time i zdraviji način života što je i jedan od prioriteta 
Nacionalnog programa za mlade. 

 

 

Program rada Savjeta mladih Općine Punat 2016. (dalje u tekstu: Program) sadrži 
sljedeću aktivnost: 

1. “Street Workout” park  

2. Suradnja s drugim organizacijama mladih 

3.   Edukacija članova savjeta mladih Općine Punat 

 

 

 



1. “STREET WORKOUT” PARK  

Street workout je relativno novi način vježbanja koji u sebi objedinjuje elemente 
gimnastike i klasične vježbe snage koje se izvode s težinom vlastitog tijela. Da bi se isti 
prakticirao potreban je park izgrađen od željeznih cijevi različitih debljina i dužina 
ukomponiranih u jednu cjelinu. Zašto baš ovakvo nešto? Savjet u ovakvom parku vidi 
veliki potencijal za rekreaciju ne samo mladih i starijih, nego i veliki turistički potencijal. 
Sve više gostiju dolaskom na odmor žele neke sadržaje za rekreaciju, a obala za trčanje ne 
čini se dovoljnom. Park bi se nalazio na otvorenom; po mogućnosti u park Pod gušternu, 
uz more pošto se tu kreće najveći broj rekreativaca, te noću osvijetljen ne bi li spriječili 
namjerno uništavanje istog ili korištenje u druge,neprikladne svrhe. Danas je aktivni 
turizam, ali i općenito aktivni način života sve više promoviran i svakim je danom sve 
veći broj znanstvenih radova koji dokazuju važnost tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja 
i tjelesne kondicije. Mladi se sve više bore s viškom kilograma, a ovaj bi park mogao 
upravo to spriječiti te potaknuti djecu i mladež na zdraviji život. Također važno je za 
napomenuti da sama izgradnja parka ne bi trebala iziskivati velika financijska davanja; a 
sam park služio bi velikom broju kako mještana, tako i turista. 

 

2. SURADNJA S DRUGIM ORGANIZACIJAMA MLADIH  

Suradnja s ostalim organizacijama mladih bitan je faktor kako bi se unaprijedio položaj 
mladih na području Općine Punat, a zatim i cijelog otoka. Putem suradnje s ostalim 
organizacijama mladih, Savjet mladih može doći do konkretnih informacija o stanju 
mladih, te na taj način može zastupati potrebe i interese svih mladih i organizacija mladih 
koje djeluju na području općine i Otoka Krka. Također, bitno je napomenuti da 
konzultiranje i suradnja s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade potrebna je za 
unaprjeđenje kapaciteta Savjeta mladih. Putem suradnje, članovi Savjeta mogu doći do 
konkretnih informacija bitnih za mlade, razmijeniti iskustva, znanja i vještine te učiti 
konkretno preko primjera iz dobre prakse.  

Udruge mladih s kojima smo komunicirali iznijele svoje ideje među kojima se nalaze:  

• Prikazivanje nijemih filmova uz glazbenu pratnju  

Nijemi film u najširem smislu označava svaku filmsku snimku koja u sebi ne sadrži audio-
snimak. Javno izvođenje takvih filmova bio je gotovo uvijek barem glazbeno praćeno. Nijemi 
film nastao je potkraj 19. stoljeća, a u današnje vrijeme ta vrsta filma je zapostavljena. Ideja je 
prikazivati filmove s početka 20. stoljeća do sredine 60-ih godina istog stoljeća, alternativnog 
žanra, ali i romantičnih te kulturnih filmova. Filmovi su prikladni svim uzrastima, sadrže 
podnaslove te, što je specifično,  glazbenu pratnju izvodi se uživo, a instrumentalna podloga 
ovisi od večeri do večeri i o filmu. Mjesto održavanja ovisi o vremenskim prilikama, a 
najboljom opcijom pokazala se filmska večer pod zvjezdanim nebom.  

• “Downhill” utrka 

“Downhill” je disciplina biciklizma u kojoj se vozi po relativno nepristupačnom terenu, a 
vozači iste kreću se isključivo nizbrdo. Ideja je da se pozove desetak ili više “downhill” 
vozača koji bi se utrkivali istom rutom, koja bi svoj početak imala na lokaciji Tri križi u 



Puntu, a cilj u centru mjesta. Na rivi u centru održavao bi se prijenos uživo, a nakon same 
utrke održao bi se glazbeni koncert.  

• Obogaćivanje ponude postojećeg košarkaškog turnira u vidu glazbene pratnje 
tijekom turnira i promijene lokacije. 

• Ljetne manifestacije  

- “Valovi zvuka” 

“Valovi zvuka” naziv je manifestacije koja obuhvaća okupljanje različitih 
izvođača uz ugostiteljsku ponudu. Ista je već održana ove, 2015. godine te se 
pokazala kao ideja velikog potencijala.  

- Ljetne maškare  

Ljetne maškare stari su puntarski običaj koji se već godinama ne održava, a 
pogledamo li creske ljetne maškare, možemo primijetiti potrebu za ponovnim 
oživljavanjem istih u našoj općini.  

 

3. EDUKACIJA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE PUNAT 

Savjet smata važnim da stupanj educiranosti članova ovisi o kvaliteti rada istog, stoga 
predlažemo da bi predavanje stručne i iskusne osobe bilo neophodno za budući rad 
Savjeta. Ne bi li rad Savjeta bio produktivniji i u skladu sa zakonskim odredbama 
predavanje takve osobe bilo bi od osobitog značaja. 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN 2016.GODINE 

“Street workout” park 15 000,00 kn 

Edukacija članova savjeta mladih Općine Punat 5 000,00 kn 

Prikazivanje nijemih filmova uz glazbenu 
pratnju 

1 500,00 kn (po filmu) 

“Downhill” utrka 10 000,00 kn 

Obogaćivanje ponude postojećeg 

košarkaškog turnira 
2 000,00 kn 

Ljetna manifestacija “Valovi zvuka” 35 000,00 kn 

Ljetna manifestacija Ljetne maškare 5 000,00 kn 

Ostalo 5 000,00 kn 

Ukupni troškovi:                                                                                        78 500,00 kn 


