
 

                  
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/16-01/14 

URBROJ: 2135-3/16-01/10 

Tuhelj, 20.12.2016. 

 

Na temelju članka 38. Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ broj 14/09 i 11/13) Općinsko 

vijeće Tuhelj na  svojoj 20. sjednici održanoj 20.12.2016. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

 

 

Članak 1. 

Prihvaća se  Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj za 

2017. godinu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

 

   Darko Medvedec, dipl. ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan rada (kraj 2016. i 2017. godinu) 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj 

 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova povjerenstva za ravnopravnost spolova nadležna 

su za osiguranje provedbe Zakona te jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad 

Zagreb osnivaju i, sukladno predloženom programu rada, osiguravaju uvjete i sredstva za rad 

županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvu za ravnopravnost 

spolova Grada Zagreba s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i 

provedbe Zakona i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova jesu radno-savjetodavna tijela. Sukladno Nacionalnoj politici 

ravnopravnosti spolova općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova imaju zadatak da u 

suradnji s upravnim tijelima područne (lokalne) samouprave, organizacijama civilnog društva 

koje se bave pitanjima promocije i zaštite ljudskih prava, znanstvenim institucijama, medijima 

i drugim zainteresiranim subjektima potiču afirmaciju žena u lokalnoj zajednici, posebice u 

političkom i javnom životu, ženskom poduzetništvu, obrazovanju i kulturi, profesionalnom i 

stručnom usavršavanju, promiču zdravstvenu i socijalnu sigurnost žena, te djeluju na 

sprječavanju svih oblika njihove diskriminacije. 

 

 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj predlaže sljedeće aktivnosti u svrhu 

promicanja ravnopravnosti spolova: 

 

1. Suradnja s Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova, nevladinim 

organizacijama i institucijama (kontinuirano), odazivanja na aktivnosti Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije; 

 

2. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova usko će surađivati sa Savjetom mladih Općine 

Tuhelj. 

 

3. Otvoreno pismo političkim strankama povodom izbora kao podsjetnik na zakonske 

odredbe kojima se definiraju mjere uravnotežene zastupljenosti oba spola na izbornim listama  

za lokalne izbore; 

 

4. Redovito će se obilježavati i/ili sudjelovati na obilježavanju važnih datuma s ciljem 

obilježavanja navedenih datuma je upoznavanje javnosti sa Zakonom o ravnopravnosti 

spolova i drugim antidiskriminacijskim zakonima, te mehanizmima zaštite od rodne 

diskriminacije. 

 

Međunarodni dan zagrljaja – 21. siječnja – okrugli stol o SOS telefonu i nasilju 

Međunarodni dan žena – 8. ožujka i Dan očeva 19. ožujka – objedinjena aktivnost 

Svjetski dan seoskih žena – 15. listopada – kulturno događanje (izložba, koncert) 

Međunarodni dan muškaraca – 19. studeni 

Obilježavanje nacionalnog i međunarodnog dana borbe protiv nasilja (Međunarodni dan 

borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujan i Nacionalni dan borbe protiv nasilja  nad ženama - 

25. studeni) – u suradnji s Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova 

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije – 17. svibnja - – u suradnji s 

Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova 

Svjetski dan poduzetnica 

Europski dan jednakih plaća 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_82_2663.html


 

5. Suradnja s SOS telefonom za žrtve obiteljskog nasilja u KZŽ – informiranost 

građanstva – organiziranje tribine za građane (SOS telefon za žene žrtve nasilja u Krapinsko-

zagorskoj županiji započeo je s radom 9. 10. 2012. godine, na broju 049/ 639 281 dostupan je 

dva dana u tjednu, utorkom i četvrtkom po dva sata – izmjenjuje se 12 volonterki koje su 

uspješno završile edukaciju); 

 

6. Preko službene web stranice općine redovito će se obavještavati javnost o 

aktivnostima Povjerenstva, o rodnoj problematici, u novinama po pitanju pravne regulative, te 

se linkom povezati s izdvojenom i podstranica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

(http://www.kzz.hr/povjerenstvo-za-ravnopravnost-spolova). 

 

 

U Tuhlju, 28.11.2016. 

 

Predsjednica OPRS 

 

Snježana Romić, v.r. 

 

http://www.kzz.hr/povjerenstvo-za-ravnopravnost-spolova

