REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/15-01/7
URBROJ: 2184/01-02/01-15-2
TROGIR, 29. lipnja 2015.

ZAPISNIK
s 10. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 29. lipnja 2015. god. (ponedjeljak)
u 09:00 sati u Gradskom salonu.
Nazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Čorić Domagoj, 3.Đorđević Jelena, 4.Rogulj Lovro,
5.Rožić Nikola, 6.Škrobica Ante
Nenazočni članovi: 1.Mrdaković Darija
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji pozdravlja
sve nazočne te konstatira da je nazočno 6 od 7 članova Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 9. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o provedenoj javnoj tribini Mladi i EU
2. Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi
3. Izvješće o dodjeli nagrade za Profesora generacije u SŠ Ivana Lucića
4. Prijedlog obilježavanja Međunarodnog tjedna mladih (5.-12. kolovoza)
5. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.
-verifikacija zapisnika s 9. sjednice
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s 9. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 9. sjednice Savjeta mladih.
1. Izvješće o provedenoj javnoj tribini Mladi i EU
U ponedjeljak, 30. ožujka, u prepunoj je Gradskoj vijećnici održana javna tribina pod
nazivom Mladi i EU. Gost tribine bio je Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom
parlamentu. Moderator tribine bio je Ante Škrobica.
Javna tribina mladima je pružila uvid u mogućnosti koje su im u okviru Unije pružene. G.
Davor Ivo Stier govorio je i o aktualnom gospodarskom stanju naše zemlje i o EU fondovima.
Također, pružio je uvid u dijapazon mogućnosti koje Unija pruža. Kako bi teme učinio
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pristupačnijima mladima, osvrnuo se i na aktualni problem „odljeva mozgova“ te na činjenicu
da je Hrvatska na nezavidnom trećem mjestu po nezaposlenosti, odmah iza Grčke i
Španjolske. Stier je govorio i o pronatalitetnoj politici te o mogućnostima koje pružaju
programi za stručno usavršavanje u inozemstvu.
Osim gosp. Stiera, i njegovi su asistenti gosp. Ante Škegro i gosp. Antonio Ljubić održali
dvije kraće prezentacije za mlade. Gosp. Škegro održao je prezentaciju o Erasumusu i
njegovim prednostima, a gosp. Ljubić govorio je kako poticati mlade na vlastite inovacije u
prezentaciji pod nazivom „Grancija za mlade“.
Tribina je obuhvaćala i kratku raspravu u koju su se uključili brojni zainteresirani gosti.
2. Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi
Dana 23. travnja u prostorima NK Trogir (Batarija), u organizaciji Kluba dobrovoljnih
davatelja krvi Trogir, uz potporu Vijeća učenika SŠ Ivana Lucića i Savjeta mladih Grada
Trogira, održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
Akciji se odazvalo šezdesetak mladih od kojih je čak dvadeset i dvoje prvi put dalo krv.
Tridesetak ih je odbijeno zbog manjih zdrastvenih problema.
3. Izvješće o dodjeli nagrade za Profesora generacije u SŠ Ivana Lucića
Izvješće o dodjeli nagrade podnijeli su potpredsjednik Savjeta Ante Škrobica i Lovro Rogulj.
U petak, 22. svibnja na maturalnoj je večeri maturanata SŠ Ivan Lucić, u suradnji s Vijećem
učenika, dodijeljena nagrada za profesora generacije po izboru maturanata generacije
2014./2015. Nagrađenoj profesorici Gorani Vukman (prosječna ocjena 9.68) uručeni su
poklon paket Savjeta mladih, prigodna diploma i večera za dvije osobe.
4. Prijedlog obilježavanja Međunarodnog tjedna mladih (5.-12. kolovoza)
Članovi Savjeta mladih odredili su da će po prvi puta održati Međunarodni tjedan mladih. Cilj
je projekta omogućiti mladima u gradu Trogiru niz različitih aktivnosti koje će ih
zainteresirati i uključiti u javni život. Određen je okvirni raspored aktivnosti te mjesto
održavanja istih.
Na taj način, Tjedan mladih obuhvaćao bi sljedeće:
5. kolovoza (srijeda) - Papa band, 21 h – Knežev dvor; otvaranje Međunarodnog tjedna
mladih
6. kolovoza (četvrtak) - Foto natječaj „Trogir u fokusu“
7. kolovoza (petak) - Turnir u košarci, 18 h – mala košarkaška dvorana
8. kolovoza (subota) - Koncert mladih glazbenika, 21 h i 30 min – Knežev dvor
10. kolovoza (ponedjeljak) - Glazbeno-poetski recital 21 h 45 min – Knežev dvor
11. kolovoza (utorak) - Turnir u nogometu 18 h – sportska dvorana Vinka Kandije
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12. kolovoza (srijeda) - Zatvaranje međunarodnog tjedna mladih, 21 h – Knežev dvor
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog obilježavanja Međunarodnog tjedna mladih (5.-12. kolovoza)
5. Razno
Članovi Savjeta mladih odredili su kojim se još projektima planiraju baviti u godini koja je
pred njima, a najveća je pažnja bila usmjerena na nadolazeće ljeto i Tjedan mladih.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 10.
sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 10:40 sati.

Zapisnik vodila:
Jelena Đorđević

Predsjednik Savjeta mladih:
Toni Cvijanović
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