
 

 Na temelju članka 26. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulina (Glasnik 
Kalovačke županije br. 32/14), Savjet mladih Grada Ogulina, na sjednici održanoj  12. studenog 
2016. godine, donosi  

 

PROGRAM RADA 
SAVJETA MLADIH GRADA OGULINA ZA 2017. GODINU 

 
 

I. 
 
 Savjet mladih Grada Ogulina je savjetodavno tijelo Gradsko vijeća Grada Ogulina 
osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Ogulina, koje svojim 
djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka 
Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i 
rješavanje problema mladih. 
 

II. 
 
 Program rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2017. sadržava godišnje aktivnosti 
Savjeta u skladu s njegovim djelokrugom rada kao što su: suradnja sa savjetodavnim tijelima 
mladih, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnja s tijelima 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici prema mladima te ostale 
aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih. 
 

NAZIV 
PROGRAMA 

NOSITELJ AKTIVNOSTI 
RAZDOBLJE 
PROVEDBE 

Sandučić 
povjerenja 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

 
Grad Ogulin 

Uspostavljanje kontakta i 
povjerenja mladih pomoću 
sandučića u koji bi stavljali 

svoje potrebe i želje, 
facebook stranice te 
osobnih kontakata 

 

siječanj 

Radio emisija 
Savjet mladih grada 

Ogulina 

Osnivanje radio-emisije 
koju bi vodili i uređivali 

mladi 
 

siječanj 

Poboljšanje 
komunikacije 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

 
Grad Ogulin 

Uspostavljanje 
komunikacije s članovima 

Grada kako bi se poboljšala 
situacija i uvjeti za mlade u 

našem gradu 
 

tijekom cijele 
godine 



Redovna 
autobusna 

linija 
 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

Grad Ogulin 

Pokušati osigurati 
povoljnije autobusne linije 

za mlade našeg grada 
tijekom odlaska i dolaska 
(vikend) u Rijeku i Zagreb 

tijekom cijele 
godine 

Wi-fi sustav 
interneta 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

Osiguranje wi-fi sustav 
interneta 

 

tijekom cijele 
godine 

Pakao 
ovisnosti 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

PP Ogulin 
Udruga „Terra“ Rijeka 

Organizacija predavanja u 
kojem bi sudjelovali 

psiholog, bivši ovisnik sa 
svojim svjedočanstvom, 

policijski službenici, 
roditelji te mladi na temu: 

„Pakao ovisnosti“ 
 

ožujak 

Tjedan 
zanimanja 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

Gimnazija Bernardina 
Frankopana 

Obrtničko i tehnička 
škola Ogulin 
HZZ Ogulin 

Svaki dan učenicima bi 
bilo predstavljena jedna 
skupina zanimanja, pri 

čemu bi im svoja iskustva 
govorile članice Savjeta te 

bi jedan dan djelatnica 
Zavoda za zapošljavanje, 

ispostava Ogulin, prikazala 
stanje na tržištu rada  

 

travanj 

Norijada 
 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

Gimnazija Bernardina 
Frankopana, 

Obrtničko i tehnička 
škola Ogulin 
Grad Ogulin 

 

Sudjelovanje u organizaciji 
programa Norijade 

lipanj 

Susret Savjeta 
Karlovačke 

županije 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

Ugostili bismo članove 
Savjeta te razmijenili 

iskustva 

 
kolovoz 

Humanitarni 
koncert 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

 
Udruga RADOST 

Organizacija humanitarnog 
koncerta za djecu s 

posebnim potrebama na 
području grada Ogulina 

 

 
rujan 

Obilježavanje 
dana 

Vukovara 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

Prigodnim aktivnostima 
obilježiti Dan sjećanja na 

Vukovar 

 
studeni 

 

Obilježavanje 
Adventa 

Savjet mladih grada 
Ogulina 

Humanitarne aktivnosti te 
davanje potrebitima 

prosinac 

 
 
 
 



III. 
 

 Za provedbu programa i aktivnosti Savjeta mladih Grada Ogulina u 2017. godini 
potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu Grada Ogulina za 2017. godinu u iznosu 
od 10.000,00 kuna. 

 
IV. 

 
 Ovaj Program dostavlja se Gradskom vijeću Grada Ogulina na odobrenje. 
 
KLASA: 023-02/16-01/39 
URBROJ: 2133/02-02-16-2 
Ogulin, 12. studenog 2016. 
  
 
 

 
 

Predsjednica Savjeta mladih Grada Ogulina 
        Ines Galetić Žagar, mag. psych. 


