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Hum na Sutli, ožujak 2019. 



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 1. ožujka 2019. godine donosi  

IZVJEŠĆE O RADU 

Savjeta mladih Općine Hum na Sutli za 2018. 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 djelovanja Savjeta mladih su: 

1. Obrazovanje i socijalna politika mladih 

2. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 

3. Zdravlje, kultura, sport i slobodno vrijeme 

 

SJEDNICE 

U 2018. godinu održane su tri sjednice Savjeta mladih na kojima se raspravljalo o društvenim 

aktivnostima mladih. 

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SAVJETA MLADIH OPĆINE HUM NA SUTLI 28.6.2018. 

Konstituirajuću sjednicu otvorio je predsjedavajući – predsjednik općinskog vijeća Općine Hum 

na Sutli Rajko Jutriša, koji je pozdravio sve nazočne te istakao kako vjeruje da će se mladi aktivno 

uključiti u rad sa svojim prijedlozima, aktivnostima.  

Anica Kovačić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Hum na Sutli upoznala je nazočne 

s obavezama koje proizlaze iz Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Hum na Sutli te naglasila 

da Savjet mladih može odlučiti da li će na toj sjednici izabrati samo predsjednika ili i zamjenika 

predsjednika Savjeta mladih, na što su se članovi jednoglasno izjasnili da će na ovoj sjednici 

izabrati samo predsjednika. 

Savjet mladih jednoglasno je za predsjednika izabrao Marija Lipnjaka iz Druškovca Humskog 15. 

Predsjednik općinskog vijeća Rajko Jutriša izabranom predsjedniku uputio je čestitke uz želju za 

uspješan rad Savjeta mladih te predao daljne vođenje sjednice novoizabranom predsjedniku. 

Mario Lipnjak zahvalio se na izboru za predsjednika savjeta mladih Općine Hum na Sutli, ukratko 

predstavio te istakao da će se zalagati za podizanje standarda mladih u općini Hum na Sutli.      



Zaključeno je da će svaki član/zamjenik člana dati svoj doprinos izradi plana i programa rada te 

će objedinjeni prijedlog dostaviti općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

II. SJEDNICA SAVJETA MLADIH OPĆINE HUM NA SUTLI 23.7.2018. 

Na početu II. sjednice Savjeta mladih za potpredsjednika jednoglasno je izabran Tomislav 

Drašković. 

Predsjednik Savjeta mladih Mario Lipnjak predstavio je Program rada Savjeta mladih te je 

napomenuo da je Program sastavljen na općenitim odrednicama, kako bi imali dovoljno prostora 

za rad. Nastavlja da će Savjet mladih pokušati do kraja godine realizirati barem jednu do dvije 

aktivnosti jer preostaje svega pet mjeseci za realizaciju istih. Odluka o usvajanju Programa rada 

Savjeta mladih za 2018. godinu dana je na glasanje te je usvojena jednoglasno. 

Zamjenik člana Nikola Špiljak predložio je aktivnost organizacije auto-kina na prostoru igrališta 

OŠ Viktora Kovačića te je ta aktivnost prihvaćena od strane ostalih prisutnih članova/članica.  

Zamjenica općinskog načelnika Tanja Topić uputila je upit članovima Savjeta mladih, da li postoji 

mogućnost organizacije kazališne predstave Marina Ivanovića Stoke o njeogovoj dugogodišnjoj 

ovisnosti. Zamjenica načelnika nastavlja, da osobno misli  kako bi takva predstava bila itekako  

pomoć nekim Humčanima/Humčankama. Kako Savjet mladih nije profitna organizacija, Mario 

Lipnjak odgovorio je da bi se to moglo eventualno organizirati preko Udruge mladih Hum te da 

će sa članovima Udruge razgovarati o tome. 

 

III. SJEDNICA SAVJETA MLADIH OPĆINE HUM NA SUTLI 27.9.2018. 

Predsjednik Savjeta mladih upoznao je nazočne s programom rada te financijski plan Savjeta za 

2019. godinu. Program rada obuhvaća sljedeća tematska područja: Obrazovanje i socijalnu 

politiku mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu te zdravlje, kulturu, sport i slobodno 

vrijeme. Program rada i financijski plan za 2019. godinu usvojeni su jednoglasno. 

U nastavku sjednice raspravljalo se o javnom pozivu za logotip te izradi promotivnom materijala. 

 

 

 



AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH 

DriveINkino 18.8.2018. 

Savjet mladih je u suradnji s Humskom udrugom mladih organizirao Drive in kino na igralištu OŠ 

Viktora Kovačića. Ulaz je bio besplatan, a posjetitelji su uživali u Oscarom nagrađenom filmu 

Greben Spašenih, uz bogatu ponudu grickalica i pića. Cilj ove aktivnosti je bio privući mlade iz 

područja općine te obogatiti ljetni program u Humu na Sutli, a ujedno po uzoru na američku 

tradiciju dovesti dašak prošlosti i zaboravljenog načina zabave u našu općinu. To je bio inovativni 

projekt koji spaja sve generacije i popularnu tradiciju gledanja filmova iz udobnosti automobila. 

 

 



Study visit – Pregrada 13.10.2018. 

Predsjednik Savjeta mladih Mario Lipnjak sudjelovao je na study visitu u organizaciji Savjeta 

mladih Krapinsko-zagorske županije i Savjeta mladih Grada Pregrade, gdje su domaćinu ugostili 

članice i članovi Mladinskog sveta Slovenije (MSS) – krovne organizacije mladih u Sloveniji. Cilj 

study visita bio je upoznati se s radom organizacija mladih u Hrvatskoj i Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAŽETAK 

Savjet mladih Općine Hum na Sutli u 2018. godini održao je ukupno 3 sjednice te u 5 mjeseci, 

usprkos relativno malom vremenu od svog osnutka uspješno realizirao jedan veći projekt 

DriveINkino, sastavio vrlo kvalitetan program rada, sudjelovao na raznim sastancima sa mladima, 

od kojeg svakako vrijedi napomenuti Study visit u Pregradi, gdje se radilo i o mogućnosti 

međunarodne suradnje. 

 

PREDSJEDNIK    

SAVJETA MLADIH 

Mario Lipnjak   

 


