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Savjet mladih Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo 

Gradskog vijeća grada Ogulina koji je osnovan s ciljem uključivanja mladih u javni život 

Grada Ogulina. 

 

 Savjet je sukladno članku 20. stavku 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 32/14) u obvezi podnijeti godišnje izvješće o 

svom radu Gradskom vijeću Grada Ogulina.  Zbog prethodno navedenog, u daljnjem tekstu 

prikazat ćemo aktivnosti Savjeta u 2016. godini. 

 

 S obzirom da je novi sastav Savjeta osnovan tek u travnju 2015. godine, usmjeravali 

smo se i istraživali naše obaveze te mogućnosti rada i suradnje s mogućim institucijama. 

Trudimo se da rad Savjeta bude spona između mladih s jedne, te predstavnika Grada s druge 

strane. Odnosno, da se mladi nama obraćaju o svojim željama i potrebama, a mi ih prenesemo 

Gradu te pokušamo navedeno i realizirati. 



 

 Tijekom prošle godine Savjet je: 

 

 u siječnju proveo anketu o potrebama mladih u našem gradu 

 održavao sjednice s ciljem boljeg rada Savjeta, 

 informirao mlade putem facebook stranice, 

 preuzimao okvir djelatnosti Info centra za mlade Ogulin, 

 uspostavljao kontakte s udrugama, društvima i ostalim institucijama našeg grada radi 

zajedničke suradnje, 

 pozivao mlade na solidarnost dobrovoljnim darivanjem krvi, 

 održao predavanje na temu “Što nam mladi poručuju?“, u suradnji s Gimnazijom 

Bernardina Frankopana , pri čemu smo predstavili naš Savjet i prikazali rezultate 

provedene ankete o potrebama mladih, 

 surađivao i razmjenjivao iskustava s ostalim Savjetima mladih naše Županije 

 pomogao u ideji Radio emisije srednjih  škola, a u kojoj će i naše članice prigodno 

gostovati, 

 u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa pozivao na humanost darivanjem tople 

zimske odjeće i obuće. 

 

 Napominjemo da zadatke koje smo uvrstili u naš Plan rada za 2016. godinu (kao npr. 

wi-fi sustav, održavanje stručnog predavanja na temu Pakao ovisnost te postavljanje 

sandučića) nismo uspjeli realizirati iz financijskih razloga te je navedeno uvršteno u Plan 

rada za tekuću godinu.  

 

 Izvješće o radu u protekloj godini je usvojeno na sjednici Savjeta održanoj 10.02.2017. 

godine. 

 S poštovanjem,  

 

 Predsjednica Savjeta mladih  

 Grada Ogulina 

 

 Ines Galetić Žagar, v.r. 


