
 
 
 

Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Glasnik 
Karlovačke županije br. 19/07), Savjet mladih grada Ogulina, na sjednici 
održanoj dana 23. studenog 2013. godine, donosi 

 
 
 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 
GRADA OGULINA ZA 2014. GODINU 

 
 
 
Savjet mladih Grada Ogulina ( u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je 
savjetodavno tijelo Gradskog vijeća grada Ogulina koji je osnovan 
sa ciljem uključivanja mladih u javni život Grada Ogulina. 
 
Aktivnosti koje su sadržane u Programu rada Savjeta mladih grada 
Ogulina ( u daljnjem tekstu: Program) za 2014. godinu, proizlaze iz 
djelokruga Savjeta mladih utvrĎenim Zakonom. Odluke i projekti proizašli 
iz navedenog Programa bazirani su na provedenim istraživanjima 
navedenih u području djelovanja dosadašnjeg programa Savjeta mladih, 
ispitivanja putem anketa, komentara i prijedloga mladih preko medija, e-
maila, te službene facebook stranice Savjeta mladih. 
 
Poučeni iskustvom održavanja programa rada, Savjet mladih grada 
Ogulina je donesao Plan i programa rada za 2014. godinu, a navodi se 
slijedeće : 
 
Savjet mladih grada Ogulina za 2014. godinu donosi slijedeći plan i 
program rada : 
 

- Sudjelovanje sa Udrugama i graĎanima u zaštiti, čišćenju i 
održavanju okoliša putem akcije „Zelena čistka“ 

- Organiziranje radionice za mlade sa temom „Mladi i poslovna 
komunikacija“ 

- Tradicionalno organiziranje Maturijade za završne razrede srednjih 
škola u suradnji sa gradom Ogulinom 

- Tradicionalni izlet na Klek sa djecom iz dječjeg vrtića „Bistrac“ 
- Organizacija turnira u malom nogometu na umjetnoj travi „Mladi u 

sportu“ – cilj tradicionalni godišnji turnir mladih sa područja grada 
Ogulina 



- Organizacija susreta članova Savjeta mladih grada Ogulina sa 
drugim članovima Savjeta mladih iz okolnih gradova i općina, radi 
što bolje organizacije budućih programa 

- Daljnja suradnja s Udrugom „Carpe diem“ iz Karlovca 
- Sudjelovanje i pomoć u organizaciji Savjeta mladih u Europskom 

tjednu kretanja – izlet na Klek 
- Organizacija i suradnja sudjelovanja grada Ogulina u Europskoj 

noći kazališta 2014. 
- Organizacija humanitarnog koncerta za djecu s posebnim 

potrebama na području grada Ogulina 
- Humanitarne akcije u Adventu, osvrt na učinjene planove i 

priprema Izvješća o radu za 2014. godinu. 
 
 

 
Tokom godine, članovi Savjeta mladih grada Ogulina sudjelovati će na 
radionicama, susretima i konferencijama, koje su tematski povezane s 
problemima mladih, a nisu u programu rada za 2014. godinu.  
 
 
 
Ogulin, 23. studeni 2013. 
 
 
 Predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina 
 
 Mario Sušanj 
 
                                                            ________________________ 
 

Članovi Savjeta mladih grada Ogulina će navedene programe rada 
izvršavati tokom cijele godine, neovisno o mjesecima, te prema 
vremenskim mogućnostima i mogućnostima proračuna grada Ogulina. 
Potrebna financijska sredstva bi koristili u suradnji s Upravnim odjelom 
za financije, upravu i Samoupravu, Upravnim odjelom za stambeno 
komunalne poslove, prostorno ureĎenje, zaštitu okoliša i 
imovinskopravne poslove, te tvrtkama grada Ogulina. Suradnja bi bila 
ostvarena i sa korisnicima projekata koji bi sudjelovali u navedenom 
Programu rada, kao i pomoći udruge „Carpe Diem“- udruge za poticanje i 
razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih. 


