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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 2016. godine djelovao je u sljedećem sastavu: 

Hrvoje Zoretić – predsjednik, Marina Mihalić – zamjenica predsjednika, Igor Glockner, Martina 

Lovrinić, Željko Juriša, Mirela Kosić i Gordan Razumić.  

Sukladno čl. 19 Zakona o savjetima mladi (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 2016. 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 2016. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVJET MLADIH GRADA OZLJA 

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 

ZA 2016. GODINU 

 

AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 

 

 

Sjednice Savjeta mladih  

 

 Savjet mladih održao je u 2016. godini ukupno 6 redovnih sjednica. Na sjednicama se 

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

o radu za 2015. godinu i program rada za 2017. 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. 

 

 

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 službenim sastancima  sa gradonačelnicom i predsjednikom gradskog vijeća 

predstavnici Savjeta mladih poduprli su donošenje odluka vezanih za dodjelu stipendija, 

sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola, naknade za novorođenu 

djecu, poseban linijski prijevoz učenika osnovnih škola – iznad standarda i sufinanciranje 

prijevoza učenika srednjih škola. 

 

(link na odluku http://ozalj.hr/ozalj/obavijesti/sufinanciranje-udzbenika-za-sve-ucenike-

osnovnih-skola/ ) 

 

 

Zagovaranje interesa i potreba mladih grada Ozlja 

Predstavnici Savjeta mladih podržali su projekt Ljeto u Ozlju 2016. i aktivno sudjelovali u 

javnoj raspravi o nacrtu Strategije razvoja Grada Ozlja u razdoblju od 2016.-2020.  

 

 

 

 

 

http://ozalj.hr/ozalj/obavijesti/sufinanciranje-udzbenika-za-sve-ucenike-osnovnih-skola/
http://ozalj.hr/ozalj/obavijesti/sufinanciranje-udzbenika-za-sve-ucenike-osnovnih-skola/


SURADNJA, KONZULTIRANJE, RAZMJENA ISKUSTAVA I DOBRE PRAKSE, 

EDUKACIJA ČLANOVA SAVJETA MLADIH 

 

 

 

https://www.facebook.com/koordinacija.rh/ 

Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na Konferenciji Koordinacije gradskih savjeta mladih 

Republike Hrvatske 

Od 19. do 20. ožujka 2016. u hotelu "Medena" u Trogiru je održana konferencija pod nazivom 

"Mladi i EU", pod organizacijom Savjeta mladih Grada Trogira i Koordinacije gradskih savjeta 

mladih Republike Hrvatske. Partneri su na ovome projektu bili Grad Trogir, Turistička zajednica 

Grada Trogira, Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija, 

Udruga gradova te Ministarstvo socijalne politike i mladih. O tome koliko je čitava ideja bila dobro 

prihvaćena svjedoči i činjenica da je glavni pokrovitelj bila predsjednica Republike Hrvatske 

Kolinda Grabar-Kitarović, koja je izrazila želju da takva ciljana edukacija i razmjena iskustava 

među više od 250 članova različitih savjeta mladih koji su se odazvali pridonese jačanju suradnje 

s ciljem unaprjeđivanja položaja mladih u Hrvatskoj. U subotu (19. ožujka) predavanje pod 

nazivom "Mladi i EU" održala je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu mr.sc. Ivana 

Maletić, koja je naglasila da se najveći potencijal naše zemlje nalazi upravo u mladima. Drugoga 

dana (20. ožujka) predavanja su održali mr.sc. Marko Curavić, predstavnik Europske komisije 

i doc.dr.sc. Marija Boban, pročelnica Katedre za ekonomske i financijske znanosti na Pravnom 

fakultetu u Splitu. Sva su predavanja bila izvrsno prihvaćena od strane mladih, a njihov je odaziv 

dodatan pokazatelj toga da su mladi spremni zajedničkim radom postići bolji položaj u vlastitoj 

zemlji. Dodajmo i to da je u subotu, osim predavanja mr.sc. Maletić, održana i izborna skupština 

Koordinacije gradskih savjeta mladih RH, osnovane radi još većeg umrežavanja mladih i njihovog 

zalaganja za zajednički boljitak.  

https://www.facebook.com/koordinacija.rh/
http://mr.sc/
http://mr.sc/
http://doc.dr.sc/
http://mr.sc/


 

Član Savjeta mladih sa Europarlamentarkom Ivanom Maletić 

 

 

Biciklijada 2016. DND 

Savjet mladih od početka sadašnjeg sastava surađuje sa Društvom Naša Djeca. Dana 15. svibnja 

2016. godine održana je dječja Biciklijada 2016. Članovi Savjeta mladih pratili su kolonu malenih 

biciklista, a grad Ozalj pružio je financijsku potporu. 



 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Puškarić. 

 

 

http://nksm.eu/ 

Savjet mladih sudjelovao je na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih od 2. do 4. prosinca 

2016. godine u Karlovcu. Nacionalna konferencija savjeta mladih za cilj ima jačanje uloge savjeta 

mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta članova 

savjeta mladih. 

Sudionicima su se obratili Ministrica za demografiju i mlade Nada Murganić, zastupnica u EU 

parlamentu Ivana Maletić, gradonačelnik grada Karlovca Damir Jelić te organizatori. Provedene 

su dvije radionice: Metodologija izvještaja o radu savjeta mladih Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku i Izrada licence “Grad za mlade” i prezentacija primjera dobre 

prakse iz Slovenije “Mladim prijazna občina”. Kroz dvodnevna predavanja i radionice stekla su 

se mnoga korisna iskustva o radu savjeta mladih, dale preporuke za rad u lokalnim sredinama te 

naravno stekla neka nova prijateljstva. 

http://nksm.eu/


INFORMIRANJE MLADIH O ZNAČAJU, AKTIVNOSTIMA I NADLEŽNOSTI 

SAVJETA MLADIH 

Pokrenuta je Facebook stranica Savjeta mladih Grada Ozlja s ciljem informiranja mladih o 

aktivnostima savjeta, ali i kao sredstvo brže komunikacije i interakcije s mladima. 

 

https://www.facebook.com/savjetmladihozalj/?fref=ts 

 

Ozalj, 10. ožujak 2017. 

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH GRADA OZLJA 

Hrvoje Zoretić 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/savjetmladihozalj/?fref=ts

