REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/15-01/ 12
URBROJ: 2184/01-02/01-15-2
TROGIR,10.studeni 2015.g.

ZAPISNIK
s 12. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 10. studenoga 2015. god. (utorak)
u 16:30 sati u Gradskoj vijećnici.
Nazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Đorđević Jelena, 3.Rožić Nikola, 4.Škrobica Ante
Nenazočni članovi: 1.Čorić Domagoj, 2.Mrdaković Darija, 3. Rogulj Lovro
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji pozdravlja
sve nazočne te konstatira da je nazočno 4 od 7 članova Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 11. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o sudjelovanju na Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih
2. Izvješće o održanoj javnoj tribini "Upoznavanje mladih s radom Europske komisije"
3. Prijedlog održavanja javne tribine "Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača o
sigurnosti na cestama"
4. Prijedlog odlaska na radni sastanak Savjeta mladih Grada Koprivnice
5. Prijedlog sudjelovanja u organizaciji auto utrka u organizaciji Autokluba Trogir
6. Prijedlog održavanja javne tribine "Što, gdje i zašto studirati?"
7. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.
-verifikacija zapisnika s 11. sjednice
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s 11. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 11. sjednice Savjeta mladih.
1. Izvješće o sudjelovanju na Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih
U razdoblju od 3. – 6. rujna, Savjet mladih Grada Trogira sudjelovao na Ljetnoj akademiji
članova savjeta mladih u Istri. Akademiju je organizirala udruga Alfa Albona u suradnji sa
zakladom FES, Udrugom gradova i Gradom Labinom uz financijsku potporu Ministarstva
socijalne politike i mladih.
Troje članova Savjeta mladih Grada Trogira zajedno s još mladih iz različitih dijelova
Hrvatske imalo je priliku steći znanja o raznoraznim temama. Prvoga je dana predstavljen
Zakon o savjetima mladih. Drugoga je dana naglasak ponajviše stavljen na govorničke
vještine. Govorilo se o vodstvu, javnim nastupima, govoru tijela, ali i o nenasilnoj
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komunikaciji te timskome radu. Trećega se dana govorila o strukturiranom dijalogu u okviru
EU. Bilo je govora i o tome na koji način osmisliti i predstaviti kvalitetan godišnji plan rada.
Posljednjeg su dana bili postavljeni neki od konkretnih problema s kojima se raznorazni
savjeti suočavaju. Na samome su kraju svim sudionicima Akademije uručene potvrde o
sudjelovanju.
2. Izvješće o održanoj javnoj tribini "Upoznavanje mladih s radom Europske komisije"
U petak (2. listopada 2015.) u Gradskoj je vijećnici održana javna tribina pod nazivom
„Upoznavanje mladih s radom Europske komisije“. Predavanje je održao mr.sc. Marko
Curavić, načelnik odjela za istraživanja vezana za svemir u Izvršnoj agenciji za istraživanja
Europske komisije. Ovakva je javna tribina predviđena Programom rada Savjeta mladih
Grada Trogira za 2015. godinu. Njome je Savjet nastavio dovoditi poznate stručnjake koji se
bave pitanjima bitnima za mlade. Moderator tribine bio je zamjenik predsjednika Savjeta
mladih Ante Škrobica.
Na samom početku moderator tribine Ante Škrobica zahvalio je prisutnima na dolasku i
predavaču što se odazvao pozivu Savjeta. Prisutnima se obratio i zamjenik gradonačelnika
Grada Trogira g. Radovan Slade Šilović, koji je u ime Grada Trogira g. Curaviću zahvalio na
dolasku te je mlade pozvao da se uključe u rad Savjeta mladih.
Tijekom predavanja, mr. sc. Marko Curavić upoznao je mlade s glavnim zadaćama i
nadležnostima Komisije. Naglasio je kako su upravo mladi ljudi budućnost Europske unije.
Predstavio je program rada Europske komisije i naglasio značaj mladih u okviru cjelokupnih
politika Europske unije i njenih dugoročnih ciljeva.
Nakon predavanja gosp. Curavić je tridesetak minuta odgovarao na mnogobrojna pitanja
prisutnih koje je, između ostalog, zanimao stav Europske komisije po pitanju učlanjenja
Turske u EU, utjecaju naših zastupnika u Europskom parlamentu, najavljenom referendumu o
izlasku iz EU od strane Velike Britanije, najavama o osamostaljenju Katalonije i sl.
3. Prijedlog održavanja javne tribine "Upoznavanje autosporta i edukacija mladih
vozača o sigurnosti na cestama"
Savjet mladih Grada Trogira u suradnji s AK „Trogir“ i PP „Trogir“ organizirao bi javnu
tribinu pod nazivom "Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača o sigurnosti na
cestama". Cilj je tribine mlade upoznati s ovim zanimljivim, ali i zahtjevnim sportom te im
skrenuti pažnju na odgovorno ponašanje u prometu. Moderator tribine bio bi član Savjeta
mladih Nikola Rožić, ujedno i član Autokluba Trogir.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog održavanja javne tribine "Upoznavanje autosporta i edukacija mladih
vozača o sigurnosti na cestama"
4. Prijedlog odlaska na radni sastanak Savjeta mladih Grada Koprivnice
S obzirom na to da je na Ljetnoj akademija savjeta mladih u Istri ostvaren kontakt s
članovima drugih savjeta s područja Republike Hrvatske, članovi Savjeta mladih Grada
Trogira pozvani su na radni sastanak Savjeta mladih Grada Koprivnice. Savjet bi ovom
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prilikom poslao tri svoja člana, a točan datum još nije strogo određen i o istome će članovi biti
pravovremeno obaviješteni.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog odlaska na radni sastanak Savjeta mladih Grada Koprivnice.
5. Prijedlog sudjelovanja u organizaciji auto utrka u organizaciji AK „Trogir“
Autoklub „Trogir“ organizator je finalne utrke prvenstve Hrvatske u ocjensko spretnosnim
vožnjama. Utrka će se održati 5. i 6. prosinca na velikom parkingu „Brodotrogira“ te hotela
„Medena“. Savjet mladih tom bi prilikom bio jedan od sponzora same utrke te bi financijski
pomogao u izradi plakata i startnih brojeva.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog sudjelovanja u organizaciji auto utrka u organizaciji AK „Trogir“
6. Prijedlog održavanja javne tribine "Što, gdje i zašto studirati?"
Članovi Savjeta mladih organizirali bi javnu tribinu pod nazivom „Što, gdje i zašto studirati“,
kojom bi se srednjoškolcima s područja grada pomoglo u odabiru njihovog budućeg znanja te
ih se upoznalo s prednostima studentskih udruga i sl. Ista je tribina već jednom održana i
postigla je izvrstan uspjeh.
Na tribini bi se mladima predstavila gđa. Marija Boban s Pravnog fakulteta u Splitu, koja bi
im govorila o studiranju općenito. Također, prisutan bi bio netko od članova predsjedništva
studentske udruge „ELSA“. Postoji mogućnost da na tribini sudjeluje još nekoliko predavača
s različitih fakulteta s ciljem predstavljanja različitih mogućnosti u odabiru životnog zvanja.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog održavanja javne tribine "Što, gdje i zašto studirati?"
7. Razno
Članovi Savjeta mladih raspravljali su o nekima od projekata kojima će se baviti u skoroj
budućnosti. U planu je i simulacija sjednice gradskoga vijeća, za koju bi se nastojalo
zainteresirati što veći broj mladih.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 12.
sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 17:20 sati.

Zapisnik vodila:
Jelena Đorđević

Predsjednik Savjeta mladih:
Toni Cvijanović

3

