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SAVJET MLADIH GRADA OZLJA 01

Cradsko vije6e grada Ozlja

dostavlja se na znanje Gradonadelnici

Temeljem dl. l9 Zakona o savjetima mladi (NN 4ll14) i d1.20 Odluke o osnivanju Savjeta

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

IZVJESCE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA
OZLJAZA2O2O. GODINU
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I]VODNE NAPOMENE

Savjet mladih Grada Ozlja (u daljnjem tekstu Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Ozlja,
osnovano s ciljem aktivnog ukljudivanja mladih ujavni Zivot grada Ozlja.

Djelokrug Savjeta mladih ureden 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 znadajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga

Gradskog vije6a koja su od interesa za mlade
2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeia inicira u Gradskom vijeiu donoSenje odluka

od znadaja za mlade, donoSenje programa i drugih akata od maiaja za unapredivanje
poloZaja mladih

3. predlaZe Gradskome vijeiu raspravu o pojedinim pitanjima od znadenja za unapredivanje
poloZaja mladih te nadin rje5avanja navedenih pitanja

4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeia prilikom donoienja odluka,
mjera, programa i drugih akata od osobitog znadenja za unapredivanje poloZaja mladih
davanjem miSljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

5. sudjeluje u izradi, provedbi i pradenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana
oditovanja i prijedloge nadleZnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi
predlaZe i dono5enje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljSanje poloZaja
mladih

6. potide informiranje mladih o svim pitanjima znadajrim za unapredivanje poloZaja mladih,
medusobnu suradnju mladih u Repubtici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s

organizacijama civilnog druStva i odgovaraju6im tijelima drugih zemalja
7. predlaLe i daje na odobravanje Gradskome vijeiu program rada popraien financijskim

planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta
8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih
9. potide razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podr5ke razvoju organizacija

mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natjedaja i odrerlivanja kriterija
financiranja organizacija mladih i za mlade

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

Savjet mladih grada Ozlja tijekom 2020. godine djelovao je u dva sastava:

Sastav 2017.-2020.

Hrvoje Zoreti6 - predsjednik, Marina Mihalid - zamjenica predsjednika, Martina Benkovii,
Marina BlaZun, Katarina Gu5tin, Martina Lovrinii i Stella Simunii.

Sastav 2020.-2023.

Tomislav Gudasii - predsjednik. Ivana Luk5id - zamjenica predsjednika, Toni Bakale, Lora
Pleskina, Marija BlaZun, Martin Halii i Ivana BrloZan.



Godi5nje izvjeSie se objavtjuje na web stranicama Grada Ozlja.

Djelatnost Savjeta mladih tijekom 2020. godine ostvarena je kao kombinacija formalnih
sjednica i aktivnog djelovanja u zajednici, nastojeii promovirati kulturu dijaloga te
ukljudivanje mladih u procese donoSenja odluka od interesa za mlade.

Savjet mladih je u 2020. godini sukladno ciljevima i programskim aktivnostima organizirao r

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

Aktivnosti iz djelokruga rada Savjeta mladih - sjednice Savjeta mladih.

sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeia. suradnja s nadleZnim 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 podrudja RH i Sire, edukacija dlanova

Savjeta mladih

3. Informiranje mladih o znadaju, nadleZnosti i aktivnostima Savjeta mladih

4. Drugi poslovi od intercsa za mlade grada Ozlja

Sukladno d. 19 Zakona o savjetima mladi (NN 4lll4) i d1.20 Odluke o osnivanju Savjeta

mladih Grada Ozlja, Savjet mladih podnosi godiSnje izrjeSie o svom radu Gradskom vijeiu
do

31. oZujka tekuie godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje gradonadelnici.



SAVJET MLADIH GRADA OZLJA

IZVJESCE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA
OZLJAZA2O2O. GODINU

AKI'IVNOSTI IZ DJELOKRTIGA RADA SAV.IETA MLADIH GRADA OLL,IA

Sjednice Savjcta mladih

Savjet mladih odrZao je u 2020. godini ukupno 2 redovne sjednice. Na sjednicama se

raspravljalo o radu Savjeta mladih, planiranim aktivnostima, usvojeno je godi5nje

izvjeS6e o radu za 2019. godinu i pro$am ruda za 2020. godinu, istaknuta je potreba

za dono5enjem Gradskog progama za mlade, planirane su aktivnosti na podrudju

informiranja mladih i drugo.

Na sjednicama Savjeta mladih sudjelovali su gradonadelnica, predsjednik gradskog

vijeia, djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja te zainteresirana javnost.

Sudjelovanje u radu predstavniikog tijela

Savjet mladih pozivan je na Sjednice gradskog vijeda i uredno su mu dostavljeni svi
materijali sa Sjednica. Zajednidki sastanci dlanova Savjeta mladih sa gradonadelnicom
i predsjednikom Gradskog vije6a odrZavani su po potrebi, a najmanje svaka tri
mjeseca, sukladno Zakonu o savjetima mladih.

Na sluZbenim sastancima sa gradonadelnicom i predsjednikom gradskog vije6a
predstavnici Savjeta mladih poduprli su donoSenje odluka vezanih za dodjelu
stipendija. sufinanciranje udZbenika za udenike osnovnih isrednjih Skola, naknade za
novorodenu djecu, poseban linijski prijevoz udenika osnovnih Skola - iznad standarda
i sufinanciranje prijevoza udenika srednjih Skola.

. Zagovaranie interesa i potreba mladih grada Ozlja
Predstavnici Savjeta mladih podrZali su projekt Ljeto u Ozlju 2021. i sudjelovali u
kreiranju i donoSenju zupanijskog Programa za mlade. U veljadi 2020. proveden je
upitnik o prijevoznim navikama studenata. Sto je rezultiralo sufinanciranje prijevoza
studenata.



o Izrada logotipa Savjeta mladih
o Neformalni sastanak sa tajnikom mladih RH i rasprava o moguiim

sudjelovanj ima na razliditim konferencijama
. Izrada promotivih materijala (kemijske, upaljadi, majice, maskice za lice, usb-

ovi, rokovnici...)
o Poveianje broja stipendija
e Poveianje iznosa za sufinanciranje prijevoza studenata sa l50kn na 200kn

mjesedno

. U suradnji sa Gradom Ozljem i Crvenim ki2om podijeljeni su paketi za

socijalno najugroZenije obitelji s podrudja Grada Ozlja u vrijeme BoZidnih

blagdana

o Suradnja sa drugim savjetima mladih na podrudju Karlovadke Zupanije
. U suradnji sa Dru5tvenim centrom grada Ozlja organizirana je radionica sa

ciljem boljeg upoznavanja i pribliZavanja mladih Savjetu sa gostima iz
Karlovadkog Zupanijskog savjeta mladih

Ozalj,25. oZujka 2021. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA

'fomisl

SURADNJA. KONZULTIRANJE. RAZMJENA ISKUSTAVA I DOBRE PRAKSE TE
EDUKACIJA TIANOVA SAVJETA MLADIH
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