
Na temeljem članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 
41/14) i članak 20.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat („Službene novine 
Primorsko goranske županije“ br. 23/14), Savjet mladih Općine Punat podnosi 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
o radu Savjeta mladih Općine Punat za 2015. godinu 

 
 

1. UVOD 
 Savjet mladih Općine Punat ( u daljnjem tekstu Savjet mladih) izabran je na sjednici 

Općinskog vijeća Općine Punat držanoj dana 28. travnja 2015. godine.  

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih održanoj dana 22. svibnja 2015. 
godine za predsjednika jednoglasno je izabran Ivan Orlić, za zamjenika Sandro Gržančić, za 
zapisničara Paula Lukić pa naknadno Lana Orlić.  

2.  PREGLED AKTIVNOSTI SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 

• Šestomjesečni Program rada i Financijski plan – prihvaćen je na 18. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Punat dana 28. kolovoza 2015. godine na iznos od 
35.000,00 kn. 

• U srpnju je organizirana i održana tribina za mlade. Tribina je održana u Veloj Sali 
Narodnog doma. Tribina je prvenstveno organizirana s ciljem da se mladima Punta 
predstave članovi i zamjenici Savjeta te prezentiraju ovlasti i dužnosti samog 
Savjeta. Uz to bilo je moguće iznijeti određene prijedloge od strane mladih. 

• Predsjednik Savjeta mladih sudjelovao na Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih 
Republike Hrvatske.  Ljetna akademija održana je u Labinu u kampu Tunarica od 
14-17. kolovoza 2015. godine.  Općina je financirala sa 400,00 kuna smještaj i 
edukaciju, dok je prijevoz osiguran u vlastitoj režiji. 

• 24. - 25. listopada  -  Savjet mladih domaćin i organizator susreta  mladih u Puntu. 
Plan i program dvodnevnog susreta čini prilog ovog Izvješća.  

• 18. prosinca 2015. godine na sjednici Općinskog vijeća prezentiran je i prihvaćen 
Program rada Savjeta mladih za 2016. godinu. Proračunski iznos je 55.000,00 kuna. 
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Prilog:  
 
Susret mladih u Puntu (dvodnevno druženje 24. i 25. listopada 2015. godine)  

prema sljedećem planu događanja: 
 

SUBOTA  
 
13:00h – 14:00h Dolazak pozvanih članova Savjeta mladih iz drugih Općina, ručak u    
      Narodnom domu  
14:00h – 16:00h Smještaj po obiteljima (smještaj je bila donacija udomitelja-domaćina) 
16:00h – 18:00h Okupljanje ispred Općine, Obilazak Punta („Legende u kamenu“) predvođen 
                 vodičem Alanom Žicom  
18:00-20:00h      Slobodno vrijeme 
20.00h                Tribina za mlade/radionica s nekoliko tema: 

• Problem droge  - predavač-moderator  Milan Vukušić, dipl. kriminalist 

• Mogućnost zapošljavanja u lokalnoj zajednici: moderator općinski načelnik 
- druženje uz piće i nareske  

 Caffe bar Piccolo – neformalno druženje uz promotivne cijene pića i živu muziku/DJ-a 
 
NEDJELJA  
 
09:00h - 12:00h Okupljanje na „Punćalama“, misa na Košljunu, razgledavanje muzeja     
  (franjevci na Košljunu) 
12:30h – 14:30h Razgledavanje Marine Punat, ručak u restoranu „9 Bofora“ 
15:00h - Zaključak druženja, odlazak 
 
Na susret pozvani predstavnici mladih Grada Novalje, Krka, Tovarnika i Punta. Radi 
poteškoća i prihvata izbjeglica iz Sirije mladi Tovarnika bili su objektivno spriječeni doći. 
 
Financiranje: Općina Punat, donacije Marine Punat, turističke agencije More i privatnih 
iznajmljivača. 
 
 
 
 


