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Hum na Sutli, rujan 2018. 



Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih i članka 19. Zakona o savjetima mladih Savjet mladih 

Općine Hum na Sutli na 3. sjednici održanoj dana 27. rujna 2019. godine donosi  

PROGRAM RADA 

Savjeta mladih Općine Hum na Sutli za 2019. godinu 

Savjet mladih Općine Hum na Sutli (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Općine Hum 

na Sutli koja promiče i zagovara prava, potrebe, i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

razini i osnovan je s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa 

i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Hum na Sutli te njihovo informiranje 

i savjetovanje. 

U okviru svoga djelokruga Savjet 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 predstavničkom tijelu donošenje odluka od 

značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na 

području Općine Hum na Sutli kao i raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje 

položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja; 

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na 

području Općine 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 RH, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i 

odgovarajućim tijelima drugih zemalja; 

– predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću Općine Hum na Sutli Program rada popraćen 

financijskim planom radi ostvarivanja programa Savjeta mladih Općine Hum na Sutli; 

– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Hum na Sutli 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; 

– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga općinskog vijeća Općine Hum na Sutli 

koji su od interesa za mlade; 



– predlaže Općinskom vijeću Općine Hum na Sutli donošenje odluka, programa i drugih akata od 

značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Hum na Sutli, te način rješavanja 

navedenih pitanja; 

– daje mišljenja općinskom vijeću Općine Hum na Sutli prilikom donošenja odluka, mjera, programa i 

drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje mladih na području Općine Hum na Sutli, te način 

rješavanja navedenih problema i 

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

 

Tematska područja koje plan obuhvaća su: 

1. Obrazovanje i socijalna politika mladih 

2. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 

3. Zdravlje, kultura, sport i slobodno vrijeme 

 

 

 

1. Obrazovanje i socijalna politika mladih 

Obrazovanje mladih najvažnija je stavka programa, jer ulaganjem u obrazovanje mladih, ulaže se u 

budućnost općine. Kvalitetno školstvo uz popunjen izvannastavni program koji omogućava dodatno 

učenje van školskog kurikuluma, raznolikost istih te primjerenost uzrastu zadržavaju mlade na području 

Općine i aktiviraju mlade da dodatno nauče o stvarima koje ih interesiraju. 

Aktivnosti: 

- Poticanje boljeg učeničkog te studentskog standarda kroz povećanje broja stipendija te njihovih 

iznosa, kao i kroz razdvajanje stipendija po socijalnom kriteriju i kriteriju izvrsnosti 

- Poticanje subvencioniranja prijevoza učenika i studenata 

- Pitanja radionica za mlade kroz suradnju s knjižnicom (dovođenje gost predavača/putopisaca…) 

- Poticanje subvencioniranja učenja stranih jezika mladih na području Općine (jedan/dva strana 

jezika, 2 puta tjedno pod 2 školska sata u popodnevnim satima u prostorijama osnovne škole) 

- Organizacija edukativnih radionica, kvizova, tribina, instrukcija (pub kviz znanja…) 

- Poticanje mladih na srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje te cjeloživotno učenje 

 

2. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu  

Aktivnost mladih u društvu vrlo je bitna za pravovremeno aktiviranje i promjene po pitanju nedostataka 

za mlade u Općini. Također volonterstvo te društveni aktivizam postaju sve važnija stavka u životopisima 

za pronalazak posla te društveno aktivni mladi u tom pogledu imaju prednost. Stoga bitno je da se mladi 

aktiviraju kroz razne udruge namijenjene mladima ili pomlatke političkih stranaka za boljitak svih mladih. 



U tom pogledu vrlo je bitna razmjena iskustava, prijedloga i ideja s drugim savjetodavnim tijelima mladih 

u RH te međunarodna suradnja. 

Aktivnosti: 

- Kreiranja promidžbenih materijala za prepoznatljivost u društvu 

- Poticanje mladih na društveni aktivizam te važnost volonterstva 

- Suradnja s udrugama na području Općine kojima su mladi interesna skupina (Humska udruga 

mladih… ) 

- Međunarodna suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u inozemstvu 

- Provođenje anketa s mladima nekoliko puta godišnje o mogućim nedostacima, inovacijama u 

društvu 

- Edukacije članova/zamjenika Savjeta mladih 

 

3. Zdravlje, kultura, sport i slobodno vrijeme 

Mladima su vrlo bitna kulturna i sportska događanja u Općini te pitanja kako kvalitetno provesti svoje 

slobodno vrijeme, a ujedno na zdrav način. Uz raznolikost sadržaja koje pokriva više različitih sportova, 

raznolikost koncerata prema žanrovima te organiziranje ostalih aktualnih aktivnosti uveseljava mlade te 

upotpunjava program mladih iz cijele regije. 

Aktivnosti: 

- Poticanje pronalaska i opremanje centra za mlade na području Općine 

- Pomoć u izradi programa i organizaciji za Dan Općine ( šator, dovođenje izvođača zabavne 

glazbe… ) 

- Poticanje mladih na aktivno bavljenje sportom 

- Prevencija ovisnosti (edukativna predstava) 

- Organizacija raznih kulturnih i sportskih aktivnosti za mlade ( Drive-in kino… ) 

 

Plan i program rada Savjeta mladih Općine Hum na Sutli pripremili su članovi Savjeta mladih te uz 

financijsku pomoć Općine Hum na Sutli namjeravaju provesti navedene aktivnosti u 2019. godini. 

Programske aktivnosti koje se ne realiziraju u 2019. godini, mogu se prenijeti u Program rada za narednu 

godinu. 

 

PREDSJEDNIK    

SAVJETA MLADIH 

Mario Lipnjak   

 


