REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/16-01/ 12
URBROJ: 2184/01-02/01-16-2
TROGIR,21. rujna 2016.g.
ZAPISNIK
s 3. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 21. rujna 2016. god. (srijeda) u 8:00 sati u
Gradskom salonu.
Nazočni članovi/zamjenici članova: 1.Rožić Nikola (član), 2.Stipčić Dina (zamjenica članice Jelene
Đorđević), 3.Škrobica Ante (predsjednik), 4.Šustić Ivan (zamjenik predsjednika), 5.Vranješ Petra
(članica)
Nenazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Erceg Toni
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica, koji pozdravlja sve nazočne
te konstatira da je nazočno 5 od 7 članova/zamjenika Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
- Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o obilježavanju 2. Međunarodnog tjedna mladih 5.-12.8.2016.
2. Izvješće o sudjelovanju naših članova na 2. i 3. sjednici predsjedništva Koordinacije gradskih
savjeta mladih Republike Hrvatske
3. Izvješće o održanoj osnivačkoj skupštini Kluba mladih Trogir
4. Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2017. godinu
5. Prijedlog sudjelovanja na konferenciji i radnom sastanku u Crikvenici 21. i 22. listopada 2016.
6. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

-verifikacija zapisnika s 2. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s 2. sjednice te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 2. sjednice Savjeta mladih.
1. Izvješće o obilježavanju 2. Međunarodnog tjedna mladih 5.-12. kolovoza 2016.
Međunarodni tjedan mladih održan je od 5. do 12. kolovoza 2016. 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.
Tjedan je otvoren u petak (5. kolovoza) izložbom fotografija s prošlogodišnjeg natječaja. Izložba se
održala u atriju Muzeja grada Trogira, a nazvana je „Trogir – grad sretnog trenutka. Trajala je do 8.
kolovoza, a otvaranje je obogatila Iva Pecotić na violini.
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U subotu (6. kolovoza) uslijedio je foto-natječaj „Trogir u fokusu“, čija je ovogodišnja tema bila
„Trogir – grad kao vrijeme star“. U konkurenciji od 22 fotografija, pobjedu je odnijela Petra
Kakić. Drugo je mjesto osvojila Ana Curavić, a treće Zlatan Letica.
U nedjelju (7. kolovoza) tjedan je nastavljen u sportskom duhu, turnirom u nogometu. Turnir je održan
u sportskoj dvorani „Vinko Kandija“. Prvo mjesto osvojila je ekipa "El clasico", drugo mjesto
"Albatros", a treće ekipa "Požarina". Nagradu za najboljeg igrača osvojio je Toni Matijević.
U ponedjeljak (8. kolovoza) trogirski Trg ispunili zvuci glazbe. U predivnom ugođaju održan je
koncert mladih glazbenika našega grada, na kojem su do izražaja došli talent i rad.
Nastupili su Alen Đuras, Emma Uvalić, Dina Stipčić i Darija Žaja.
Sljedeće se sportsko druženje odvilo u utorak (9. kolovoza) turnirom u košarci u sportskoj dvorani
„Vinko Kandija“. Prvo je mjesto osvojila ekipa "Gori Liberec", drugo ekipa "4 bivša", a treće ekipa
"Koga briga".
U četvrtak (11. kolovoza) u Kneževom je dvoru održan koncert klasične glazbe na kojem su nastupili
Iva Pecotić (violina), Luka Jadrić (violina) i Josip Tomasović (glasovir).
Nakon uspješno provedenih aktivnosti, Međunarodni je tjedan mladih zatvoren u atriju Kneževog
dvora. Na završnoj je večeri (12. kolovoza) nastupio Dino Biočić.

Članovi Savjeta mladih izrazili su zadovoljstvo odazivom mladih i gradskih službenika, kao i
činjenicom da je ovogodišnji Međunarodni tjedan mladih podignut na još višu razinu.

2. Izvješće o sudjelovanju naših članova na 2. i 3. sjednici predsjedništva Koordinacije
gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske
Druga sjednica predsjedništva Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske održana je
20. srpnja 2016. (srijeda). Osim usvajanja izvješća s proteklih aktivnosti razgovaralo se o radnom
sastanku koji bi se održao u rujnu/listopadu i koji bi okupio predstavnike gradskih savjeta mladih koji
su članovi Koordinacije. Uz radni je sastanak u planu i konferencija na kojoj bi mladi ljudi koji su se
dokazali u svom društvenom djelovanju prenijeli iskustvo zainteresiranim mladim osobama.
Treća je sjednica održana 1. rujna 2016. (četvrtak). Na njoj je jednoglasno odlučeno da će se u suradnji
sa Savjetom mladih Grada Crikvenice organizirati konferencija i radni sastanak u Crikvenici od 21. do
22. listopada 2016. Također, odlučeno je da će se podržati međunarodni projekt "Različiti u
jednakosti" u kojem će Koordinacija imati ulogu partnera za Hrvatsku. Nakon sjednice članovi su
nazočili otvorenju 3. Star film festivala u organizaciji Kino kluba Sisak, a ove ga je godine svojim
pokroviteljstvom podržala i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović.
3. Izvješće o održanoj osnivačkoj skupštini Kluba mladih Trogir
Dana 15. rujna 2016. (četvrtak) održana je osnivačka skupština Kluba mladih Trogir, čije su osnivanje
inicirali članovi Savjeta mladih Grada Trogira.
Na osnivačkoj skupštini za predsjednicu Upravnog odbora izabrana je naša članica Sarah Lipovac, za
potpredsjednika Dominik Petar Čavka, a za tajnicu Blanka Ugrina. Članovi su upravnog odbora
Domagoj Čorić i Petra Kakić.
Izabrana je predsjednica zahvalila kolegama na povjerenju te istaknula kako će Klub mladih Trogir uz
Savjet mladih Grada Trogira svojim aktivizmom nastojati potaknuti što veći broj mladih na aktivnije
sudjelovanje u društvu. Također, pozvala je mlade koji su zainteresirani za angažman i volontiranje u
društvu da se priključe Klubu mladih.
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4. Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2017. godinu
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira sastavili su Program rada Savjeta mladih s financijskim planom
za 2017. godinu, koji će se javno predstaviti na 21. sjednici Gradskog vijeća. I ovoga je puta u Plan
uvršteno mnoštvo aktivnosti u koje će se nastojati uključiti mladi ljudi s područja grada.
Članovi Savjeta mladih Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2017. godinu
5. Prijedlog sudjelovanja na konferenciji i radnom sastanku u Crikvenici 21. i 22. listopada
2016.
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira pozvani su na konferenciju pod nazivom „Važnost uključivanja
mladih u politiku“, koja će se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, održati u hotelu
„Omorika“ u Crikvenici od 22. do 23. listopada 2016. Godine. Organizatori su Koordinacija gradskih
savjeta mladih Republike Hrvatske i Savjet mladih Grada Crikvenice. Partneri su u organizaciji Grad
Crikvenica i Turistička zajednica Grada Crikvenice. U sklopu konferencije, održat će se i radni
sastanak Koordinacije gradskih savjeta mladih RH.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog sudjelovanja na konferenciji i radnom sastanku u Crikvenici 21. i 22. listopada
2016.
6. Razno
Članovi Savjeta mladih raspravljali su o projektima kojima će se baviti u skoroj budućnosti.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 2. sjednice
Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 9:30 sati.

Zapisnik vodila:
Dina Stipčić

Predsjednik Savjeta mladih:
Ante Škrobica
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