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                                                                                        GRADSKO POGLAVARSTVO 
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Poštovani! 
 
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva i kao takvo, prema Zakonu o 
savjetima mladih, nema pravo ući u Proračun grada Ogulina i imati posebnu stavku. Meñutim, 
neke od ideja i inicijativa Savjeta traže odreñena sredstva za realizaciju koja Savjet kao tijelo 
nema. Stoga Vas molimo da razmotrite mogućnost uvrštavanja odreñenih novčanih sredstava 
u proračunskim rezervama koje bi Savjet mogao koristiti tijekom godine za ostvarivanje 
sljedećih ideja: 
      
                Letak o udrugama grada Ogulina                          6 000   kuna 
                Organizacija Norijade                                          10 000   kuna 
                Organizacija koncerta za mlade                            10 000  kuna 
                Radionice za udruge mladih                                    2 000 kuna 
                Tribine i predavanja                                                 2 000 kuna 
         _________________________________________________________________ 
                                                                         ukupno:        30 000 kuna       
 
Nadamo se da će se naša molba pozitivno realizirati na dobrobit mladih grada Ogulina koje 
predstavljamo. 
 
Uz poštovanje, 
 
                                                                           Predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina 
                                 Hrvoje Magdić, prof.  
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                                                     RAVNATELJIMA OGULINSKIH SREDNJIH ŠKOLA 
 
 
Poštovani! 
 
Savjet mladih grada Ogulina je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća i nastoji inicijative mladih 
oblikovati u konkretne projekte za mlade. Pošto se prošle godine ideja o organiziranju 
Norijade nije započela na vrijeme upućujemo Vam već sada dopis s nekim prijedlozima i 
molbama Savjeta mladih te Vas pozivamo na suradnju. Molimo Vas da nam do 15. listopada 
dostavite popis osoba koje bismo uključili u Organizacijski odbor Norijade 2009., a koji bi 
činili: ravnatelj ili pedagog škole, predstavnik roditelja maturanata i predstavnici svakog od 
završnih razreda Škole koje bi učenici izmeñu sebe odabrali. Molimo Vas da nam popis 
dostavite u gradsku upravu do navedenog datuma da možemo sazvati prvi sastanak na 
vrijeme. 
 
Molimo Vas i da sa profesorima tjelesne i zdravstvene kulture dogovorite ostvarenje još jedne 
ideje mladih. Naime, Savjet predlaže da se tijekom školske godine održe natjecanja razreda u 
odbojci (djevojke i mladići), košarci (djevojke i mladići) i nogometu (mladići) te da se na 
kraju školske godine pobjednici školskih natjecanja obje škole susretnu meñusobno te da 
ukupno uspješnija škola dobije prijelazni pehar na godinu dana. Na taj bi način potaknuli 
druženje i sportski duh natjecanja izmeñu ogulinskih srednjih škola.  
 
Nadamo se da će prijedlozi kod Vas naići na podršku kao i do sada! 
 
Unaprijed hvala! 
 
 
                                                                              Predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina 
                                       Hrvoje Magdić, prof.  
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 GRADSKO VIJEĆE 
 Odbor za promet i veze 
 
 
 
 
 Savjet mladih Grada Ogulina kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća na sjednici 
održanoj dana 26. rujna 2008. godine raspravljao je nakon upita i kritika mnogih roditelja i 
predlaže da se postave uspornici na prometnice ispred dviju osnovnih škola, Prve osnovne 
škole Ogulin i Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić te Obrtničke i tehničke škole Ogulin. Na 
spomenutim prometnicama vozi se velikom brzinom unatoč ograničenjima i zebrama koje 
postoje na njima i svakodnevno postoji opasnost ugrožavanja života djece koja odlaze u školu 
i koje treba imati na oprezu, a pri velikim brzinama to nije moguće. 
 
 
 
 Predsjednik Savjeta mladih 
 Hrvoje Magdi ć, prof. 


