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1. Uvodnik predsjednika Savjeta 

 
Prošle godine, pišući Izvješće o radu za godinu 2018., bio sam 

uvjeren da to radim po posljednji put. Međutim, slijed okolnosti i 

događaja odredio je drugačije. Gledano iz današnje perspektive bilo bi 

mi žao da je bilo drukčije.  

 

Godina 2019. započela je sa starim sazivom Savjeta. Pošto se znalo 

da je kraj mandata blizu, nisu se u prvom dijelu godine uvodile nikakve 

novosti, već je nastavljeno s ustaljenim aktivnostima koje su se pokazale 

uspješnima i dobro prihvaćenima. Sreća je, zapravo, da se to uspjelo 

ostvariti jer je prvi saziv tada bio potpuno okrnjen što se tiče članstva. 

Kako je to bio prvi saziv Savjeta, nitko nije mogao znati što ga očekuje i 

čime će se baviti. Stoga, nisam zamjerio, već sam razumio ljude koji se 

jednostavno nisu pronašli u toj cijeloj priči. S druge strane, odrađen je taj 

početni period i prevladane se određene „porođajne muke“. 

 

Novi saziv Savjeta mogao je početi s radom s puno manje 

neizvjesnosti i upitnika nad glavom. Lokalna je zajednica malo-pomalo 

saznala za postojanje Savjeta, iako još mnogo truda treba uložiti u 

objašnjavanje što je i čime se, zapravo, bavi Savjet mladih. Također, 

uspostavljena je vrlo dobar i učinkovit model suradnje s Općinom 

Josipdol i načelnikom Z. Mihaljevićem. Što se tiče umrežavanja s ostalim 

savjetima, Savjet mladih Općine Josipdol našao je svoje mjesto i 

slobodno mogu reći da je prepoznat kao jedan od aktivnijih savjeta na 

regionalnoj i nacionalnoj razini. 

 

U lipnju 2019. konstituiran je drugi saziv. Zbog iskustva stečenog za 

vrijeme prvog saziva, nisam mislio da će doći do određene promjene. 

No, ona se, iznenadivši me, dogodila i vratila mi onaj, pomalo izgubljeni, 

entuzijazam. Razlika je bila u tome da su novi članovi i zamjenici bili 

upoznati s time što je Savjet i čime se bavi prije nego su se kandidirali. 

Nadalje, mlađi su nego članovi prvog saziva na početku i tu sam iščitao 

veliku prednost. Ono što me najviše raduje i daje poticaj mome radu jest 

njihovo prisustvovanje sjednicama u velikom broju i aktivno sudjelovanje 

u radu Savjeta. Više na sjednice ne odlazim sa strahom hoće li mi pasti 

kvorum, već jesam li pripremio dovoljno primjeraka radnog materijala.  

 

Druga polovica godine 2019. bila je vrlo dinamična i na nju mogu 

biti najviše ponosan. Prije svega, na Općinskom se vijeću na inicijativu 
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Savjeta raspravljalo o stipendijama i konačno je određeno da Savjet 

predloži nacrt Pravilnika o stipendiranju. Sav onaj trud u vidu konstantnog 

forsiranja te teme konačno je urodio plodom. Nadalje, prema želji mladih 

organizirali smo posjet Vukovaru i Osijeku u studenome. Zahtijevao je taj 

put dosta koordinacije, ali je na kraju odlično ispalo. Započeta je 

suradnja s udrugama s područja Općine Josipdol i to je smjer u kojem 

moramo unaprijediti naše djelovanje. Također, nastavljeno je sa 

uobičajenim manjim aktivnostima o čemu možete pročitati u nastavku 

Izvješća. 

 

Sve navedene aktivnosti i događaji ne bi bili ostvareni da ne postoji 

suradnja i međusobno uvažavanje između Savjeta mladih i Općine 

Josipdol. U partnerskom modelu koji smo izgradili, svi realni projekti su 

ostvarivi ako im se ozbiljno pristupi i istinski radi na njihovom provođenju, 

u što sam se i sam uvjerio. U narednom periodu nadam se uređenju 

prostora za mlade i to je jedno od ključnih područja na kojima će Savjet 

djelovati. 

 

Na kraju moram ponovno naglasiti dvije važne stvari. Prvo, Savjet 

mladih je savjetodavno tijelo predstavničkog tijela JLP(R)S i njegovo se 

djelovanje temelji na Zakonu o savjetima mladih, a ne na temelju 

proizvoljno stvorenih predodžbi što bi Savjet mladih trebao biti. Drugo, svi 

članovi i zamjenici, uključujući i mene, volonterski djeluju unutar Savjeta, 

ne primajući nikakvu naknadu, žrtvujući svoje slobodno vrijeme za 

poboljšanje života mladih. Ponekad je rad Savjeta teško vidljiv, kao npr. 

pisanje novog Pravilnika o stipendiranju, ali je značajan i trajan. Stoga je 

potrebno da svi uvide kakvu pozitivnu promjenu u javni život unose aktivni 

članovi Savjeta mladih ne pristajući biti dijelom poslovične hrvatske 

indiferentnosti. Ako i ne uvide, uvijek preostaje osobna satisfakcija da 

nismo skrštenih ruku promatrali ljude i događaje našeg doba.  

 

Konačno, vjerujem da će drugi saziv Savjeta mladih Općine 

Josipdol nastaviti uspješno funkcionirati i donositi odluke, savjete i 

preporuke na korist svih ljudi, a napose mladih naše Općine. 

 

Filip Franjković 
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2. Glavna područja na kojima je Savjet mladih Općine 

Josipdol djelovao u 2019. godini 
 

 Nagrađivanje uspješnih učenika 

U 2019. godini nastavljeno je s organizacijom prijema za učenike 

koji su sudjelovali na županijskoj razini natjecanja u znanju i sportu. 

Učenicima je čestitano na njihovom uspjehu, podijeljeni su simbolični 

darovi zahvale jer upravo ti mladi ljudi na najbolji mogući način 

promoviraju kraj iz kojeg dolaze. Ukupno je nagrađeno 36 učenika, a 

sudjelovali su učenici iz OŠ Josipdol, PŠ Oštarije, Gimnazije B. Frankopana 

Ogulin i Obrtničke i tehničke škole Ogulin. 

 

 Aktivnosti vezane uz donošenje novog Pravilnika o stipendiranju 

Općine Josipdol i raspisivanje natječaja 

Savjet mladih Općine Josipdol poduzeo je raspoložive radnje kako 

bi se u što skorijem roku donio novi Pravilnik o stipendiranju Općine 

Josipdol te raspisao natječaj za dodjelu stipendija. U tu su svrhu od strane 

predstavnika Savjeta postavljena pitanja na sjednici Općinskog vijeća, 

a krajem godine Savjet je na raspravu na sjednici Općinskog vijeća 

uputio pitanje od značaja za mlade koje se ticalo upravo stipendiranja. 

U 2020. godini bit će donesen novi Pravilnik o stipendiranju i raspisan 

natječaj. 

 

 Promoviranje lokalne kulturne baštine i poticanje rada Oštarskih 

glagoljaša i likovnjaka 

Nastavljen je već uhodani tip suradnje između Savjeta mladih 

Općine Josipdol i Oštarskih glagoljaša i likovnjaka, tj. osnovnoškolske 

djece koja se bave populariziranjem lokalne kulturne baštine. Njihov se 

rad prije svega bazira na izradi suvenira s motivima glagoljice, a već su 

svima dobro poznati njihovi „glagoljaški kalendari“ i božićne čestitke. 

Savjet im pomaže u vidu donacija u potrebnim materijalima, a također 

koristi njihove unikatne rukotvorine za reprezentativne svrhe. 

 

 Posjet mladih Vukovaru povodom obilježavanja Dana pada grada 

Vukovara 

Na inicijativu i iskazan interes mladih, Savjet mladih poduzeo je 

potrebne radnje za organizaciju posjeta gradu Vukovaru. U realizaciji 

samo putovanja, značajnu je pomoć pružilo Ministarstvo hrvatskih 

branitelja jer je podržalo našu organizaciju i odlučilo u potpunosti 

sufinancirati troškove prijevoza puta u Vukovar. Također, Memorijalni 

centar Domovinskog rata pružio je veliku logističku podršku, a njihov 

predstavnik održao poučno predavanje. Na putovanju je sudjelovalo 

ukupno 42 mladih. 
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 Suradnje s udrugama na prostoru Općine Josipdol 

Na području suradnje s udrugama ima još mnogo mjesta za 

napredak i u tom će kontekstu biti usmjereno djelovanje Savjeta mladih 

u 2020. godini. Dosad se uspješna suradnja uspostavljena s Teniskim 

klubom Josipdol i Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Josipdol. Članovi 

TK Josipdol, koji su ujedno i članovi Savjeta, predložili su organizaciju 

božićne zabave za djecu te je isto i realizirano. U suradnji s DVD-om 

Oštarije nabavljene je dio stvari za potrebe budućeg prostora Savjeta 

mladih, a projekt je podržan i sufinanciran od strane Upravnog odjela za 

školstvo Karlovačke županije. 

 

 Povezivanje s mladima na području Karlovačke županije 

Savjet mladih Općine Josipdol uvijek je bio i bit će promicatelj ideje 

veće suradnje i povezanosti između mladih koji su članovi savjeta mladih 

u Karlovačkoj županiji. Također, organiziranjem godišnjih susreta u 

Josipdolu potiče se želja za stvaranjem svojevrsne županijske platforme 

tj. mreže savjeta, a sve u cilju stvaranja kritične mase mladih i 

obrazovanih ljudi koji će znati pravovremeno i uspješno odgovoriti na 

izazove koje budućnost nosi. 

 

 Dostupnost, transparentnost, vidljivost, učinkovitost 

U svom cjelokupnom radu, Savjet mladih vodio se ovim načelima. 

Objavama na društvenoj mreži Facebook i internetskim stranicama 

Općine Josipdol širene su vijesti vezane uz mlade i djelovanje Savjeta. 

Djelovanje Savjeta je javno te svatko ima pravo postaviti pitanje ili dati 

svoju sugestiju. Zadatke koje stavimo pred sebe nastojimo izvršiti na 

zadovoljstvo sviju, posebice mladih koje po Zakonu predstavljamo. 

Također, redovito se objavljuju službeni dokumenti u vidu značajnih 

odluka, poslovnika o radu, planova rada i izvješća o radu. 

 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Aktivno 

Posjet gradu heroju 

Vukovaru povodom 

obljetnice Dana pada 

grada, studeni 2019. 
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3. Sudjelovanje Savjeta mladih u radu predstavničkog 

tijela Općine Josipdol 

 
Predsjednik Savjeta mladih koji je po Zakonu ima prava i dužnosti za 

sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća prisustvovao je u 2019. godini 

na šest sjednica (6) od ukupno održanih sedam (7). Na sjednicama je, u ime 

Savjeta, više puta sudjelovao u raspravi i radu Vijeća na slijedeće načine: 

 

 Postavljeno sedam pitanja na aktualnom satu  

 Odgovoreno usmeno i pismeno na jedno vijećničko pitanje 

 Predstavljeno i obrazloženo Izvješće o radu za 2018. godinu, kao i Plan 

rada za 2020. godinu, izvješće Općinskom vijeću o novom sazivu 

 Upućeno jedno pitanje od značaja za mlade na raspravu Općinskom 

vijeću 

 

U nastavku slijede dva primjera postavljenih pitanja, a ostalo je moguće 

pronaći u zapisnicima objavljenim na stranicama Općine Josipdol. 

 
„Filip Franjković, predsjednik Savjeta mladih, pozdravlja sve 

prisutne i postavlja pitanje u kojoj fazi je uređenje prostora 

između mostova u Oštarijama? (…) 

 Zlatko Mihaljević, načelnik, odgovara na pitanje Filipa 

Pranjkovića vezano za uređenje prostora između mostova u 

Oštarijama te iznosi da je 2008. godine bilo idejno rješenje o 

uređenju, ali zbog financijskih sredstava se nije kretalo u 

realizaciju. U zadnje vrijeme je to uređenje stalna tema pa je 

ponovno izdano idejno rješenje. Iznosi da se projektira ili bočno 

ili uzdužne parkiranje, dječja staza i park, imali su rješenje 

koje nije funkcionalno.“ (sa 10. sjednice OV, 31. siječnja 2019.) 

 

„Filip Franjković, predsjednik Savjeta mladih, pozdravlja sve 

prisutne i postavlja pitanje ispred članova Savjeta mladih, u 

kojoj je fazi izgradnja dvorane u Oštarijama. (…) 

Nadalje odgovara (Načelnik, op.a.) na pitanje predsjednika 

Savjeta mladih i iznosi da je dokumentacija za izgradnju dvorane 

u Oštarijama u završnoj fazi i da je sada trenutno sporna jedna 

čestica koja je u svakodnevnoj fari rješavanja i dobivanja svih 

potrebnih suglasnosti te se tu javlja problem oko legalizacije 

dijela zgrade stare škole Oštarije koja je obnovljena u periodu 

od 1995. do 1998. godine kada je postojala sva potrebna 

dokumentacija ali bivši načelnik i stručna služba nisu završili 

postupak i tada nije ishodovana građevinska dozvola te mu nije 

jasno kako su ambulante koje se nalaze u tom prostori dobile 
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suglasnost i tehničke uvjete za rad. Ivanka Turkalj, pročelnica, 

pozdravlja sve prisutne i iznosi da su za dvoranu u Oštarijama 

dobili su kompletnu dokumentaciju i suglasnosti Ministarstva 

državne imovine, otkupljena je velika površina zemljišta za 

izgradnju dvorane te se u cijelom postupku pojavila jedna čestica 

u obliku trokuta veličine 14 čhv koja je u vlasništvu Općine 

školske Oštarije te se sada u dogovoru pravnim službama 

Karlovačke Županije žurno rješava taj problem tako da se što 

prije dobije građevinska dozvola i da se mogu javiti na prvi 

natječaj iz EU fondova iz razloga što su troškovi izgradnje 

dvorane u visini od 16.500.000,00 kn te Općina ne može sama iz 

financirati taj projekt.“ (sa 15. sjednice OV 21. listopada 

2019.) 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susret savjeta mladih 

s područja Karlovačke 

županije u Josipdolu, 

ožujak 2019. 

Prijem za 

uspješne učenike 

koji su sudjelovali 

na županijskoj 

razini natjecanja 

u znanju i sportu, 

ožujak 2019. 
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4. Važniji događaji lokalnog, regionalnog i nacionalnog 

karaktera na kojima je sudjelovao Savjet mladih Općine 

Josipdol. 

 3. Kongres savjeta mladih Republike Hrvatske održan u Zagrebu 
 Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca 
 Susret savjeta mladih s područja Karlovačke županije u Josipdolu 
 Godišnja konferencija savjeta mladih u RH održana u Hrvatskom saboru 
 Konstituirajuća sjednica 2. saziva Savjeta mladih Općine Josipdol 
 5. Kongres savjeta mladih u Varaždinu 
 Nacionalna konferencija savjeta mladih u Slavonskom brodu 
 17. sjednica Savjeta mladih Karlovačke županije 
 Zajednička sjednica sa Savjetom mladih Grada Ogulina 
 18. sjednica Savjeta mladih Karlovačke županije 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članovi savjeta 

mladih s područja 

Karlovačke županije 

na Nacionalnoj 

konferenciji u 

Slavonskom Brodu, 

rujan 2019. 

Božićna zabava 

za djecu u 

suorganizaciji 

Teniskog kluba 

Josipdol i 

Savjeta mladih, 

prosinac 2019. 
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5. Statistički podatci i datumi vezani uz konstituiranje 2. saziva 

 U godini 2019. održano je ukupno šest sjednica Savjeta mladih Općine 

Josipdol (1 u prvom sazivu + 5 u drugom sazivu). 

 

 Prosječno prisustvovanje članova na sjednicama iznosi 75% što je 

značajan napredak u odnosu na prvi saziv Savjeta mladih. 

 

 Mandat prvog saziva službeno je prestao datuma 26. travnja 2019. 

 

 Na sjednici Općinskog vijeća 30. svibnja donesena je Odluka o izboru 

članova i zamjenika članova te je 19. lipnja održana konstituirajuća 

sjednica drugog saziva Savjeta mladih Općine Josipdol. 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstituirajuća 

sjednica 2. saziva 

Savjeta mladih 

Općine Josipdol, 

lipanj 2019. 

Sudionici posjeta 

gradu Vukovaru 

kod Vukovarske 

bolnice, studeni 

2019. 
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6. Popis članova i zamjenika članova Savjeta mladih te 

kontakt podatci 

 

Filip Franjković, predsjednik   Doroteja Palijan, zamjenica člana 

Luka Božičević, zamjenik predsjednika         Glorija Graovac, zamjenica člana 

Marija Božičević, član                                     Tea Grba, zamjenica člana 

Antonio Juričić, član                                        Natalli Zorkić, zamjenica člana 

Tea Belančić, član                                           Valentino Zorkić, zamjenik člana 

 

Adresa: Ogulinska 12, 47303 Josipdol 

E-mail adresa: savjet-mladih@josipdol.hr 

Facebook: @SavjetMladihOpćineJosipdol 

Web stranica: https://josipdol.hr/site/ 

 

*********************** 

 

Članovi i zamjenici članova 2. saziva Savjeta mladih Općine Josipdol, lipanj 2019. 
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