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Poštovani! 

     Savjet mladih grada Ogulina na svojoj je sjednici održanoj dana 22. kolovoza 
2008. godine usvojio prijedlog člana Branka Rumenovića koji predlaže da se u 
gradu Ogulinu postave oglasne ploče na koje će grañani stavljati obavijesti, 
smrtovnice i slično umjesto po stablima. Takve oglasne ploče postoje po mjesnim 
odborima.  Izgradnjom novog parka i ureñenjem pročelja zgrada oglasi na stablima 
postaju ruglo grada. Kada netko stavi plakat na stablo, to možda i izgleda lijepo i 
privlačno, ali ako se malo bolje pogleda, vidi se mnogo pribadača i klamarica što je 
jako ružno. Pozicioniranjem Zavičaja bajke kao turističke destinacije na turističkom 
tržištu Ogulin dobiva sve više na važnosti i u njega dolazi sve veći broj turista. 
Budući da su najviše valorizirani objekti u centru grada, oglasi koji vise sa stabala, 
izazivaju nelagodu kod posjetitelja. Savjet mladih predlaže da se postavi nekoliko 
oglasnih ploča u samom centru grada te da se uzme neko prijelazno razdoblje da se 
grañani informiraju o tome, a nakon toga i da se nekako kazne oni koji to ne 
poštuju u skladu s pravilnikom koji bi se usvojio. Ovakav prijedlog je i u duhu 
ekoloških inicijativa za čišćim i ljepšim gradom. 

Nadamo se da ćete podržati naš prijedlog! 

 
 Predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina 
 Hrvoje Magdi ć, prof.  
 
 
 



  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 KARLOVA ČKA ŽUPANIJA 

  
GRAD OGULIN

 
 GRADSKO VIJEĆE 
 Savjet mladih 
 
Klasa: 023-02/08-01/35 
Urbroj: 2133/02-01-08-3 
Ogulin, 18.08.2008. 
 

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OGULINA 

GRADONAČELNIK NIKOLA MAGDI Ć 

 

Poštovani! 

     Savjet mladih grada Ogulina na svojoj je sjednici održanoj dana 22. kolovoza 
2008. godine usvojio prijedloge članova Martine Turković i Branka Rumenovića 
koji predlažu da se postave klupe na parkiralištu iza kule. Srijedom, kada je grad 
pun ljudi i automobila, parkiralište iza kule dobro doñe jer je u centru grada i 
vrlo blizu sajma. Tijekom školske godine dolaze djeca iz cijele Hrvatske na 
terensku nastavu u Ogulin. Takoñer parkiralište dobro doñe, ne samo za 
automobile, nego i za autobuse. Kada je koja veća manifestacija u gradu, 
parkiralište isto dobro doñe. Meñutim, ljudi nemaju gdje sjesti dok čekaju. Stoga 
Savjet predlaže da se postavi 5 - 6 klupa na parkiralištu.   

Takoñer, predlažemo i postavljanje većeg broja kanti za smeće u Izviñačkom 
parku koji je postao centar okupljanja mladih iza kojih ostaje mnogo smeća, a 
jedan od razloga je i nepostojanje kanti za smeće. Veći broj kanti za smeće 
potreban je i oko Jezera Sabljaci. Ovakav prijedlog je i u duhu ekoloških 
inicijativa za čišćim i ljepšim gradom. 

Nadamo se da ćete podržati naše prijedloge! 

 
 Predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina 
 Hrvoje Magdi ć, prof.  

 

 


