
 
 
Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Glasnik Karlovačke županije br. 19/07), Savjet mladih grada Ogulina, 

na sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2012. godine, donosi 
 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA OGULINA ZA  2013.  GODINU 
 

 
U tijeku godine članovi Savjeta mladih grada Ogulina sudjelovati će na radionicama, susretima i konferencijama, tematski 

povezanim s problemima mladih koji nisu u programu rada i u skladu s financijskim mogućnostima Proračuna grada Ogulina. 
 
 
 
KLASA: 023-02/12-01/35 
URBROJ: 2133/02-02-12-2 
Ogulin, 20. kolovoza 2012. 
 
 
 
 
 Predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina 

                                                                                                    Mario Sušanj 

Redni 
broj Vrijeme Program Izvršioci Potrebna sredstva 

1. Siječanj 2013. 
-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Tema : Zaposlenost mladih – stanje na tržištu 
rada – predavanje u suradnji s HZZ-om 

Upravni odjel za financije, upravu i 
Samoupravu, HZZ, članovi Savjeta 
mladih GO 

 

2. Veljača 2013. 

-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Tema :  Osnivanja info centra za mlade u gradu 
Ogulinu u  suradnji s udrugom Carpe Diem - 
koordinatorom na nivou Karlovačke županije 

Upravni odjel za financije, upravu i 
Samoupravu, udruga Carpe Diem, 
članovi Savjeta mladih GO 

Troškovi za 
osnivanje info 

centra za mlade 

3. Ožujak 2013. 
-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Tema : Ureñenje Grada i zaštita okoliša  

Upravni odjel za stambeno 
komunalne poslove, prostorno 
ureñenje, zaštitu okoliša i 
imovinskopravne poslove, nadležne 
tvrtke Grada i članovi Savjeta mladih 
GO 

 

4. Travanj 2013. 

-  Sjednica Savjeta mladih 
-   Čišćenje okoliša u suradnji s udrugama grada 
Ogulina i sudjelovanje u akciji „Zelena čistka“ 
- Grafiti – oslikavanje zidova kod Prve osnovne 
škole 

Upravni odjel za stambeno 
komunalne poslove, prostorno 
ureñenje, zaštitu okoliša i 
imovinskopravne poslove, udruge s 
područja Grada, članovi Savjeta 
mladih GO 

Troškovi okrijepe 
sudionika, troškovi 

materijala za 
oslikavanje 

5. Svibanj 2013. 
-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Maturijada 2013. 
 

Upravni odjel za financije, upravu i 
samoupravu, nadležne ustanove – 
tvrtke Grada, srednje škole, članovi 
Savjete mladih GO 

Troškovi koncerta 
za maturante 

6. Lipanj 2013. 
-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Organizacija izleta na Klek s Dječjim vrtićom 
„Bistrac“  

Upravni odjel za financije, upravu i 
Samoupravu, Dječji vrti ć Bistrac, 
članovi Savjeta mladih GO 

Troškovi prijevoza 
Ogulin – Bjelsko – 
Ogulin (autobus), 
troškovi okrijepe 

sudionika 

7. Srpanj 2013. 
-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Organizacija susreta s članovima Savjeta mladih 
drugih gradova i općina 

Upravni odjel za financije, upravu i 
samoupravu 

Troškovi 
jednodnevnog 

putovanja 
 
 

8. Kolovoz 2013. 

-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Organiziranje akcije razmjene udžbenika učenika 
osnovnih i srednjih škola, 
- Donošenje Programa rada za 2014. 

Upravni odjel za financije, upravu i 
samoupravu, obrazovne ustanove,  
članovi Savjeta mladih GO 

 

9. Rujan 2013. 

-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Sudjelovanje u Europskom tjednu kretanja 
Ogulin 2013. 
- organizacija turnira u odbojci za rekreativce 
povodom Dana grada Ogulina 

Upravni odjel za stambeno 
komunalne poslove, prostorno 
ureñenje, zaštitu okoliša i 
imovinskopravne poslove, nadležne 
ustanove – tvrtke Grada, članovi 
Savjeta mladih GO 

Troškovi okrijepe 
sudionika na 

turniru, troškovi 
oglašavanja 

10. Listopad 2013. 
-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Tema : Osnivanje Kluba za mlade   

Upravni odjel za financije, upravu i 
samoupravu, članovi Savjeta mladih 
GO 

 

11. Studeni 2013. 
-  Sjednica Savjeta mladih 
-  organizacija humanitarnog koncerta  

Upravni odjel za financije, upravu i 
samoupravu, članovi Savjeta mladih 
GO 

Troškovi 
organizacije 

12. Prosinac 2013. 

-  Sjednica Savjeta mladih 
-  Humanitarne akcije u Adventu 
-  osvrt na učinjeno u 2013. godini i priprema 
izvješća o radu za 2013.  

Upravni odjel za financije, upravu i 
Samoupravu, članovi Savjeta mladih 
GO 

Troškovi 
oglašavanja za 

humanitarne akcije 


