REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/15-01/ 10
URBROJ: 2184/01-02/01-15-2
Trogir,01.rujna 2015.g.

ZAPISNIK
s 11. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 1. rujna 2015. god. (utorak) u
09:00 sati u Gradskom salonu.
Nazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Čorić Domagoj, 3.Đorđević Jelena, 4.Rogulj Lovro,
5.Škrobica Ante
Nenazočni članovi: 1.Mrdaković Darija, 2. Rožić Nikola
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji pozdravlja
sve nazočne te konstatira da je nazočno 5 od 7 članova Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 10. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o obilježavanju Međunarodnog tjedna mladih (5.-12. kolovoza)
2. Izvješće o susretu s predsjednicom RH
3. Prijedlog sudjelovanja na Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih
4. Prijedlog donošenja Programa rada Savjeta mladih s financijskim planom za 2016. godinu
5. Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju Savjeta mladih
6. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

-verifikacija zapisnika s 10. sjednice
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s 10. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 10. sjednice Savjeta mladih.

1. Izvješće o obilježavanju Međunarodnog tjedna mladih
Međunarodni tjedan mladih održan je od 5.-12. kolovoza 2015. Bio je ispunjen čitavim nizom
raznolikih aktivnosti, a sve s ciljem uključivanja što većeg broja mladih. Osim koncerata,
uspješno je proveden foto-natječaj te su održana dva sportska turnira - turnir u nogometu i
turnir u košarci.
1

Tjedan je otvoren u srijedu (5. kolovoza) nastupom Papa benda u prepunom atriju Kneževog
dvora, na kojem je mnoštvo ljudi svojim dolaskom dalo potporu jednom takvom projektu.
Smatrajući da Trogir ima mnogo toga za ponuditi, u četvrtak (6. Kolovoza) uslijedio je fotonatječaj „Trogir u fokusu“, čija je tema bila „Trogir – grad sretnog trenutka“. U konkurenciji
od 25 fotografija, žiri od petero članova odlučio je da prvo mjesto osvaja fotografija Angele
Buličić „Love for life“ na kojoj je prikazan par na odmoru koji uživa pred trogirskom
katedralom. Drugo je mjesto osvojio Antonio Miše koji se na svojoj fotografiji „Party antika“
poigrao kombinacijom starinskog i modernog, dok je treća nagrada pripala Katici Letici i
njezinoj fotografiji „Stvarna sreća“, koja je prikazivala dvije djevojčice pored slavnog
Radovanovog portala.
U petak (7. kolovoza) tjedan je nastavljen u sportskom duhu, turnirom u košarci, na kojem je
sudjelovalo ukupno 11 ekipa. Zlato je osvojila ekipa „Leteći medvjedići“, drugo ekipa je
„Dinero“, a treća „Koga briga“. Pehar za najboljeg igrača turnira ponijela je mlada košarkaška
nada Trogira Luka Beljan.
U subotu (8. kolovoza) druženje je nastavljeno koncertom mladih trogirskih glazbenika.
Imajući na umu da je mnogo izvođača koji svoj talent njeguju već godinama i marljivo
posvećuje sate i sate svoga slobodnoga vremena da bi impresionirali publiku, Savjet mladih
organizirao je klasičnu večer s mladim talentiranim Trogiranima. Na koncertu su svoj talent
pokazali Anđela Lijović (violina), Iva Pecotić (violina), Sara Zeko (glasovir) te Blaž Ševo
(gitara). Tijekom sat vremena izveli su poznate skladbe glazbenih velikana poput J. S. Bacha,
N. Paganinija, S. Prokofjeva, F. Liszta i drugih te zaista zadivili publiku.
Sljedeće se sportsko druženje odvilo u utorak (11. kolovoza) turnirom u nogometu na igralištu
pored OŠ „Majstor Radovan“, prilikom kojeg je navedena lokacija toga dana postala glavnom
lokacijom u gradu. Između 12 prijavljenih ekipa, prvo je mjesto osvojila ekipa "MNK Lujo",
drugo mjesto "Nas par", a treće ekipa "Romerquelle". Nagradu za najboljeg igrača osvojio je
Mate Rogulj.
Nakon uspješno provedenih aktivnosti, Međunarodni je tjedan mladih zatvoren gdje je i
započeo – u atriju Kneževog dvora. Na završnoj su večeri (12. kolovoza) nastupili Dina
Stipčić, Luka Jadrić i Sara Zeko.
Članovi Savjeta mladih izrazili su zadovoljstvo odazivom mladih i gradskih službenika.
Predsjednik Savjeta Toni Cvijanović zahvalio se svima, a ponajviše potpredsjedniku Savjeta,
koji je ponajviše sudjelovao u organizaciji. Potpredsjednik Ante Škrobica iznio je financijsko
izvješće i utvrdio da je potrošeno oko 16.000,00 kn, od čega je Turistička zajednica Grada
Trogira donirala 3.000,00 kn, a sa svim je zajedno uložila u Tjedan mladih oko 20.000, 00 kn.
Članovi su Savjeta utvrdili da je u 2016. godini cilj čitavu organizaciju podići na još višu
razinu.
2. Izvješće o susretu s predsjednicom RH
Dana 12. kolovoza 2015. predsjednica Republike Hrvatske gđa Kolinda Grabar-Kitarović
susrela se s članovima savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije. Tom su prilikom na
susretu sudjelovala tri člana Savjeta mladih Grada Trogira: Toni Cvijanović, Ante Škrobica i
Domagoj Čorić. Predsjednica je s članovima savjeta popričala o aktualnim temama koje
opterećuju mlade ljude s području Splitsko-dalmatinske županije, ali i čitave Republike
Hrvatske. Razgovaralo se o mogućnostima koje su mladima pružene, ali i o njihovim
konkretnim potrebama te ciljevima.
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Potpredsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica istaknuo je kako Savjet posebno
veseli činjenica da je predsjednici kao poklon od strane članova svih savjeta poklonjena
fotografija koja je jedna od nagrađenih na foto natječaju "Trogir u fokusu", provedenom
nekoliko dana ranije.
3. Prijedlog sudjelovanja na Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih
Udruga „Alfa Albona“ u suradnji sa zakladom FES, Udrugom gradova i Gradom Labinom uz
financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih organizira Ljetnu akademiju
članova savjeta mladih u Istri. Akademija se održava u tri ciklusa (24. – 27. kolovoza, 29.
kolovoza – 01. rujna, 03. – 06. rujna 2015.). Broj sudionika po ciklusu je ograničen na 20
predstavnika/ica savjeta mladih lokalnih i regionalnih samouprava. Članovi savjeta mladih
imat će priliku steći znanja o javnom nastupu, govoru tijela, Zakonu o savjetima mladih,
strukturiranom dijalogu i mnogim drugima temama. Kotizacija iznosi 800,00 po sudioniku, od
čega Ministarstvo socijalne politike i mladih sufinancira 50% troška (400,00 kn) za sve
sudionike.
Savjet mladih Grada Trogira odazvao se pozivu na Akademiju te je uz potporu Grada Trogira
određeno da će na trećem ciklusu Akademije sudjelovati tri člana Savjeta: Toni Cvijanović,
Ante Škrobica i Jelena Đorđević.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog sudjelovanja na Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih.
4. Prijedlog donošenja Programa rada Savjeta mladih s financijskim planom za 2016.
godinu
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira sastavili su Program rada Savjeta mladih s financijskim
planom za 2016. godinu, koji će javno predstaviti na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. I
ovoga je puta u Plan uvršteno mnoštvo aktivnosti u koje će se nastojati uključiti mladi ljudi s
područja grada. Najveći je naglasak stavljen na Međunarodni tjedan mladih, koji će se u 2016.
nastojati podići na nešto višu razinu.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog donošenja Programa rada Savjeta mladih s financijskim planom za 2016.
godinu.
5. Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Potpredsjednik Savjeta mladih predložio je da se u idućem sazivu Savjeta mladih Grada
Trogira broj članova sa sedam povisi na devet te da pritom svaki član ima svoga zamjenika,
što je omogućeno i Zakonom o savjetima mladih (NN 41/14), koji je na snagu stupio prošle
godine.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju Savjeta mladih.
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6. 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 aktivnosti uoči Dana grada 14. studenog.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 11.
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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