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SAVJET MLADIH GRADA OZLJA  

 

Temeljem čl. 19. Zakona o savjetima mladi (NN 41/14) i čl. 20. Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih Grada Ozlja, Savjet mladih grada Ozlja podnosi Gradskom vijeću grada Ozlja:  

  

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 

ZA 2019. GODINU  
  

  

UVODNE NAPOMENE  

Savjet mladih Grada Ozlja (u daljnjem tekstu Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Ozlja, 

osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Ozlja.  

Djelokrug Savjeta mladih uređen je Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta 

mladih Grada Ozlja.  

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada osobito:   

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga 

Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade   

2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje 

odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za 

unapređivanje položaja mladih   

3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za 

unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja   

4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, 

mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih 

davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade   

5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje 

pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a 

po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i 

poboljšanje položaja mladih   

6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 

mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu 

iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja   

7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim 

planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta   

8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih   

9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju 

organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i 

određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade   

10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.   

  



Savjet mladih grada Ozlja tijekom 2019. godine djelovao je u sljedećem sastavu:  

Hrvoje Zoretić – predsjednik, Stella Šimunić – zamjenica predsjednika, Marina Blažun, Martina 

Lovrić, Katarina Guštin, Martina Benković.  

Sukladno čl. 19. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i čl. 20. Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih Grada Ozlja, Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do  

31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje gradonačelnici.   

Godišnje izvješće se objavljuje na web stranicama Grada Ozlja.  

Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2019. godine ostvarena je kao kombinacija formalnih 

sjednica i aktivnog djelovanja u zajednici, nastojeći promovirati kulturu dijaloga te uključivanje 

mladih u procese donošenja odluka od interesa za mlade.   

Savjet mladih je u 2019. godini sukladno ciljevima i programskim aktivnostima organizirao i 

proveo projekte i programske zadatke te aktivnosti od interesa za mlade grada Ozlja:   

1. Aktivnosti iz djelokruga rada Savjeta mladih – sjednice Savjeta mladih, 

sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća, suradnja s nadležnim tijelima Grada 

– aktivno zagovaranje politika za mlade, sudjelovanje u izradi gradskog programa 

djelovanja za mlade i drugo.  

  

2. Suradnja, konzultiranje, razmjena iskustava i dobre prakse s udrugama mladih 

i drugim savjetima mladih sa područja RH i šire, edukacija članova Savjeta mladih  

  

3. Informiranje mladih o značaju, nadležnosti i aktivnostima Savjeta mladih  

  

4. Drugi poslovi od interesa za mlade grada Ozlja  

 

AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA U 2019. GODINI  

  

1. Sjednice Savjeta mladih   

  

 Savjet mladih održao je u 2019. godini ukupno 4 redovne sjednice. Na sjednicama se 

raspravljalo o radu Savjeta mladih, planiranim aktivnostima, usvojeno je godišnje izvješće o 

radu za 2018. godinu i program rada za 2019. godinu, istaknuta je potreba za donošenjem 

Gradskog programa za mlade, planirane su aktivnosti na području informiranja mladih i drugo.  

  

Na sjednicama Savjeta mladih sudjelovali su gradonačelnica, predsjednik gradskog vijeća, 

djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja te zainteresirana javnost.  

  

2. Sudjelovanje u radu predstavničkog tijela  

  

Savjet mladih pozivan je na Sjednice gradskog vijeća i uredno su mu dostavljeni svi materijali 

sa Sjednica. Zajednički sastanci članova Savjeta mladih sa gradonačelnicom i predsjednikom 

Gradskog vijeća održavani su po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, sukladno Zakonu o 

savjetima mladih.  

  



Na sluZbenim sastancima sa gradonadelnicom i predsjednikom gradskog vijeca predstavnici
Savjeta mladih poduprli su dono5enje odluka vezanih za dodjelu stipendija, sufinanciranje
udZbenika za udenike osnovnih i srednjih Skola, naknade za novorodenu djecu, poseban
linijski prijevoz ucenika osnovnih Skola - iznad standarda i sufinanciranje prijevoza udenika
srednjih Skola.

3. Zagovaranje interesa i potreba mladih grada Ozlja

Predstavnici Savjeta mladih iskazali su potrebu za dodjelu prostora koji bi bio namijenjen za
mlade u Gradu Ozlju, iskazali su potrebu za nastavkom subvencioniranja prijevoza ucenika i

studenata, predloZili izmjene i dopune pravilnika o stipendiranju ucenika i studenata, zalagali
se za pove6anje sadrZaja i aktivnosti za mlade, zalagali se za izradu gradskog programa za

mlade te podrZali medunarodnu razmjenu mladih u organizaciji udruge LAG Vallis Colapis.

SURADNJA, KONZULTIRANJE, RAZMJENA ISKUSTAVA I DOBRE PRAKSE TE

EDUKACIJA EMNOVN SAVJETA MLADIH

. Otvorena sluZbena instagram stranica u cilju boljeg informiranja mladih o radu i

aktivnostima Savjeta mladih;
. B. do 10. veljace 20'19. sudjelovanje na Kongresu savjeta mladih RH u organizaciji

Koordinacije savjeta mladih RH;
. '1. oZujka 2019. Zajedni6ka sjednica Savjeta mladih Grada Ozlja i Savjeta mladih

Opcine Zakanje;
. 12. travnja 2019. sudjelovanje u fokus grupi na temu procjene potreba mladih u suradnji

s udrugom LAG Vallis Colapis;
. Sudjelovanje na sjednicama Zupanijskog savjeta mladih Karlovacke Zupanije;
. Dogovaranje suradnje sa savjetima mladih na podrudju Karlova6ke Zupanije te

sudjelovanje u pregovorimaza osnivanje MreZe savjeta mladih Karlovadke Zupanije;
. 12.9. Sudjelovanje na konzultacijskoj aktivnosti ,,Strukturirani dijalog EU s mladima

@Karlovac" u organizaciji Udruge za lokalni razvoj Turbina promjena i Nacionalne
radne skupine za provedbu Dijaloga EU s mladima;

. 20. do 22. rujna 2019. sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih RH u
Slavonskom Brodu u organizaciji Udruge gradova RH;

. Savjet mladih inicirao je objavu natjedaja za idejno rjeSenje logotipa Savjeta mladih

Ozalj, 6. oZujka 2020.

Za Savjet Mladih Grada Ozlja

') tn/

Lomn;

-

H rvoje Zorelic,' predsjednik

Na paZnju: - Gradskom vije6u Grada Ozlja
- Gradonadelnici


