REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/16-01/ 10
URBROJ: 2184/01-02/01-16-2
TROGIR, 15.srpnja 2016.g.

ZAPISNIK
s 2. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 15. srpnja 2016. god. (petak) u
9:00 sati u Gradskom salonu.
Nazočni članovi/zamjenici članova: 1.Rožić Nikola (član), 2.Stipčić Dina (zamjenica
članice Jelene Đorđević), 3.Škrobica Ante (član), 4.Šustić Ivan (član)
Nenazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Erceg Toni, 3.Vranješ Petra
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica, koji pozdravlja sve
nazočne te konstatira da je nazočno 4 od 7 članova/zamjenika Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 1. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izbor zapisničara Savjeta mladih Grada Trogira
2. Izvješće o održanoj Simuliranoj sjednici gradskog vijeća i obuci srednjoškolaca kroz
plansku igru "Lokalna samouprava"
3. Izvješće o sudjelovanju na Školi ljudskih prava
4. Izvješće o provedenoj Dodjeli nagrada za najbolje sportaše i sportske djelatnike u 2015.
5. Izvješće o sudjelovanju u organizaciji Trogir classic opena 2016. (natjecanje u
powerliftingu i bench pressu)
6. Izvješće o sudjelovanju na predstavljanju knjige EU PROJEKTI - od ideje do realizacije
7. Izvješće o održanoj Konferenciji "Mladi i EU"
8. Izvješće o sudjelovanju u organizaciji Simuliranog parlamenta ELSA-e Split
9. Izvješće o sudjelovanju na javnoj tribini "Povećajmo zaposlenost u Splitsko-dalmatinskoj
županiji"
10. Izvješće o sudjelovanju na konferenciji "Pokreni svoju ideju"
11. Izvješće o provedenoj nagradnoj igri povodom 2 godine rada Savjeta mladih
12. Izvješće o sudjelovanju na European youth eventu u Strasbourgu
13. Izvješće o sudjelovanju na konferenciji i nacionalnoj konzultaciji Strukturiranog dijaloga
u Zagrebu
14. Prijedlog obilježavanja Međunarodnog tjedna mladih (5.-12. kolovoza 2016.)
15. Prijedlog sudjelovanja naših članova na sjednici predsjedništva Koordinacije gradskih
savjeta mladih Republike Hrvatske
16. Prijedlog sudjelovanja na 2. Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih
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17. Prijedlog sudjelovanja na konferenciji i radnom sastanku u Varaždinu
18. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.
-verifikacija zapisnika s 1. (konstituirajuće) sjednice
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s 1. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 1. sjednice Savjeta mladih.
1.Izbor zapisničara Savjeta mladih Grada Trogira
Predloženo je te jednoglasno odlučeno da, kao i u prošlom sazivu, zapisničarka Savjeta
mladih Grada Trogira bude Jelena Đorđević.
2. Izvješće o održanoj Simuliranoj sjednici gradskog vijeća i obuci srednjoškolaca kroz
plansku igru "Lokalna samouprava"
Savjet mladih Grada Trogira u suradnji s Njemačkom Zakladom Friedrich Ebert proveo je
projekt za mlade pod nazivom planska igra „Lokalna samouprava“.
Trodnevni projekt koji ima za cilj upoznati mlade s funkcioniranjem lokalne samouprave,
završio je 26. veljače (petak) simuliranom sjednicom Gradskog vijeća na kojoj su sudjelovali
mladi grada Trogira podijeljeni u tri „Političke stranake“ i to: Stranka „Mladi za Trogir“ –
MZT, „Stranka trogirskih demokrata“-STD i Trogirska stranka Ivan Lucić - TSIL
Kroz pitanja, prijedloge i odgovore mlade je vodila „Predsjednica Gradskog vijeća“ Patricija
Pavlov, inače Pročelnica za EU fondove i gospodarski razvoj. Sjednici je nazočio i
gradonačelnik Ante Stipčić koji je strpljivo odgovarao na vijećnička pitanja, a potom ih
pohvalio za odlične ideje i prijedloge koje su iznijeli baš poput pravih vijećnika.
U simulaciji je sudjelovalo dvadeset srednjoškolca SŠ Ivan Lucić i petero studenata koji su
zahvaljujući ovom projektu imali priliku naučiti kako je to biti vijećnik, a kako su nam rekli,
svidjele su im se te uloge.
Pitanja mladih vijećnika i vijećnica odnosila su se na bolje poticanje mladih na obrazovanje,
postsezonski turizam, bolju regulaciju prometa i osvjetljenje pješačkih prijelaza, prenamjena
trogirskog kina u multifunkcionalan centar, renoviranje kule Kamerlego i obnova parka
Garagnin. Inače, za ove uloge kroz tri dana mlade su pripremali Danijela Beretin Arno
Vinković i Blanka Smoljan iz Zaklada Friedrich Ebert.
3. Izvješće o sudjelovanju na Školi ljudskih prava
Početkom ožujka članovi Savjeta mladih sudjelovali su na Školi ljudskih prava. To je prvi
projekt takve vrste na Pravnom fakultetu u Splitu,a nastao je suradnjom Studentskog zbora
Pravnog fakulteta u Splitu sa ELSA-om Split, Koordinacijom gradskih savjeta mladih, SDU i
brojnim drugim partnerima. Školu je otvorio predsjednik Organizacijskog odbora Pasko
Tomaš koji je u svom sažetom inspirativnom govoru pozvao sve da otvorenog srca sudjeluju i
shvate dubinsko značenje ljudskih prava. Studente i sve prisutne je također pozdravio i dekan
Pravnog fakulteta u Splitu izv.prof.dr.sc. Željko Radić, koji je u svom govoru izrazio ponos
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što je upravo ovakav projekt osmišljen na ovom fakultetu i što je uz upornost studenata i
potpore fakulteta zaživio. Poseban gost prvog dana Škole bio je i župan Zlatko Ževrnja.
4. Izvješće o provedenoj Dodjeli nagrada za najbolje sportaše i sportske djelatnike u
2015.
Sportaši grada i njihovi treneri okupili su se dana 11. ožujka (petak) u prostoru Kneževa dvora
kako bi proglasili najbolje trogirske sportaše u 2015. godini. Riječ je o događaju koji je
organizirala Zajednica športskih udruga Trogira u suradnji sa Savjetom mladih grada Trogira.
Uvodnu su riječ, uz nazočnost zamjenika gradonačelnika Filipa Anđelića i Radovana SladeŠilovića, bivših istaknutih sportaša i predstavnika svih sportskih organizacija, uputili
gradonačelnik Ante Stipčić, predsjednik zajednice Marin Pavković i tadašnji predsjednik
Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji su im poželjeli sportašima da se nastave
baviti sportom i promovirati svoj grad, ma gdje bili.
5. Izvješće o sudjelovanju u organizaciji Trogir classic opena 2016. (natjecanje u
powerliftingu i bench pressu)
Dana 19. i 20. ožujka u Sportskoj dvorani Vinko Kandija u Trogiru održano je natjecanje u
powerlifting i bench pressu, u čijoj je organizaciji sudjelovao i Savjet mladih Grada Trogira,
kao jedan od pokrovitelja natjecanja. Glavni je organizator natjecanja bio trogirski
powerlifting klub "Bljesak". Ovim natjecanjem započela je natjecateljska sezona u Hrvatskoj
powerlifting organizaciji. Ovo natjecanje znakovito je bilo po tome što je prvo powerlifting
natjecanje u Dalmaciji po IPF pravilima, odnosno najstrožim tehničkim pravilima u
powerlifting sportu. Po ostvarenim rezultatima, natjecanje ulazi u povijest hrvatskog
powerliftinga kao rezultatski najkvalitetnije natjecanje do sada.
6. Izvješće o sudjelovanju na predstavljanju knjige EU PROJEKTI - od ideje do
realizacije
Dana 18.ožujka (petak) članovi Savjeta mladih sudjelovali su na predstavljanju knjige
zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić pod nazivom “EU PROJEKTI-od ideje do
realizacije“. Naime, u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republika Hrvatska ima na
raspolaganju 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI
fondova), o čemu je u knjizi riječ. Prijavljivati projekte mogu korisnici državnog,
lokalnog/regionalnog proračuna, javne ustanove, javna trgovačka društva, nevladine i
neprofitne organizacije, privatne obrazovne institucije, mikro, mali i srednji poduzetnici, startupovi, poljoprivrednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, vjerske zajednice, zadruge,
udruge i dr. pa je ovakva knjiga odličan vodič svima koji to žele ostvariti.
7. Izvješće o održanoj Konferenciji "Mladi i EU"
Savjet mladih Grada Trogira, u suradnji s Koordinacijom gradskih savjeta mladih, bio je
ponosni organizator dvodnevne konferencije pod nazivom "Mladi i EU", održane 19. i
20.ožujka 2016. Dvodnevna konferencija, čija je pokroviteljica bila predsjednica Republike
Kolinda Grabar-Kitarović, održana je u hotelu „Medena“ pokraj Trogira. Cilj Konferencije
bio je upoznati mlade ljude s radom i praksom Europske unije.
Program je započeo u subotu (19. ožujka) predavanjem pod nazivom "Mladi i EU", koje je
održala je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu mr.sc. Ivana Maletić, naglasivši da se
najveći
potencijal
naše
zemlje
nalazi
upravo
u
mladima.
Drugoga dana (20. ožujka) predavanja su održali mr.sc. Marko Curavić, predstavnik Europske
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komisije i doc.dr.sc. Marija Boban, pročelnica Katedre za ekonomske i financijske znanosti
na Pravnom fakultetu u Splitu.
Sva su predavanja bila izvrsno prihvaćena od strane mladih, a njihov je odaziv dodatan
pokazatelj toga da su mladi spremni zajedničkim radom postići bolji položaj u vlastitoj zemlji.
Oni su tijekom dvodnevne konferencije razmijenili iskustva koja su stekli sudjelujući u
društvenom životu u svojim sredinama, i to upravo kroz savjete mladih, koja su i osnovana
kao savjetodavna tijela lokalnim vlastima.
Partneri su na ovome projektu bili Grad Trogir, Turistička zajednica Grada Trogira, Savjet
mladih Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija, Udruga gradova te
Ministarstvo socijalne politike i mladih. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda GrabarKitarović podržala je projekt i izrazila želju da takva ciljana edukacija i razmjena iskustava
među više od 250 članova različitih savjeta mladih koji su se odazvali pridonese jačanju
suradnje s ciljem unaprjeđivanja položaja mladih u Hrvatskoj.
8. Izvješće o sudjelovanju u organizaciji Simuliranog parlamenta ELSA-e Split
Dana 1. travnja (petak) na Pravnom fakultetu u Splitu održao se tradicionalni projekt
Simuliranog Parlamenta ELSA-e Split na temu Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za
vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. Glavni je partner
projekta bio Savjet mladih Grada Trogira.
Nakon svečanog otvorenja dekana Željka Radića, predsjednik Parlamenta izv.prof.dr.sc. Petar
Bačić predložio je dnevni red sjednice koji je jednoglasno usvojen. Zastupnici su potom imali
priliku predstavljati i raspravljati o predloženim amandmanima. Upoznali su rad najvišeg
zakonodavnog tijela RH te su unaprijedili svoje komunikacijske vještine.
9. Izvješće o sudjelovanju na javnoj tribini "Povećajmo zaposlenost u Splitskodalmatinskoj županiji"
Dana 13. travnja (srijeda) članovi Savjeta mladih Grada Trogira sudjelovali su na javnoj
tribini pod nazivom "Povećajmo zaposlenost mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji". Na
tribini u organizaciji Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije i Studentskog zbora
Sveučilišta u Splitu sudjelovao je je Jason Berry, direktor Positive Equitya.
10. Izvješće o sudjelovanju na konferenciji "Pokreni svoju ideju"
Dana 15. travnja (petak) članovi Savjeta mladih Grada Trogira sudjelovali su na konferenciji
"Pokreni svoju ideju", na kojoj su sudjelovali i rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun
Anđelinović te predstavnici JCI-a i AIESEC-a. Konferencija je održana u organizaciji JCI-a,
AIESEC-a i Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.
U program je uključeno sljedeće: panel s poduzetnicima „Od ideje do projekta“ (Petra
Leskovec, Mario Dadić, Vatroslav Visković, Stipe Režić, Mario Tica) te predavanje "Izvori
financiranja: Poticaji i potpore" (Poduzetnički Centar Solin i Studentski Poduzetnički
Inkubator).
11. Izvješće o provedenoj nagradnoj igri povodom 2 godine rada Savjeta mladih
Povodom dvije godine djelovanja sada bivšeg saziva Savjeta mladih, održana je nagradna igra
u znak zahvalnosti za sve one koji su pratili rad Savjeta putem službene Facebook stranice.
Nagrade su bile: večera za dvije osobe (1. nagrada), poklon paket Savjeta mladih (2. nagrada)
i rokovnik s logom Savjeta mladih (3. nagrada)
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12. Izvješće o sudjelovanju na European youth eventu u Strasbourgu
Članovi Savjeta mladih Grada Trogir Toni Cvijanović i Ante Škrobica sudjelovali na
EYE2016 - European Youth Event, koji se u svibnju održao u Europskom parlamentu u
Strasbourgu. Tom su prilikom imali mogućnost razmjene ideja te traženja inovativnih
riješenja za važna pitanja mladih s kolegama iz Europske unije. Susreli su se s europskim
donositeljima odluka i govornicima s bogatim iskustvom.
Zahvaljujemo uredu zastupnice Ivane Maletić koji je našim predstavnicima omogucio susret
sa čak 7000 mladih iz svih krajeva europe.
13. Izvješće o sudjelovanju na konferenciji i nacionalnoj konzultaciji Strukturiranog
dijaloga u Zagrebu
Članovi Savjeta mladih u lipnju su sudjelovali na konferenciji i nacionalnoj konzultaciji
Strukturiranog dijaloga u hotelu „Panorama“ u Zagrebu.
Na Konferenciji je bilo govora o važnosti strukturiranog dijaloga kao interaktivnog alata koji
mladima daje priliku da svoje mišljenje o određenom pitanju upute najvišim političkim
razinama, životnim vještinama koje su danas mladima potrebne da bi se mogli uspješno
suočiti s izazovima modernog, europskog društva. Mladi su imali priliku i susresti se s
predstavnicima donositelja odluka kako bi razmijenili mišljenja o ovim temama.
Konferenciju je organizirala Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u
Hrvatskoj koju čine predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za
mobilnost i programe EU, Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže
mladih Hrvatske.
14. Prijedlog obilježavanja Međunarodnog tjedna mladih (5.-12. kolovoza 2016.)
Predstavljen je 2. Međunarodnog tjedna mladih, koji će se i ove godine održati od 5. do 12.
kolovoza. Kroz program se i ovoga puta nastojalo obuhvatiti niz aktivnosti koje bi trebale
zainteresirati mlade našega grada. Stoga program obuhvaća tri koncerta, dva sportska turnira,
izložbu fotografija i foto-natječaj za ljubitelje fotografije.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog obilježavanja Međunarodnog tjedna mladih (5.-12. kolovoza 2016.)
15. Prijedlog sudjelovanja naših članova na sjednici predsjedništva Koordinacije
gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske
Predloženo je da predsjednik Savjeta mladih Ante Škrobica sudjeluje na sjednici
predsjedništva Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske, i to u svojstvu
predsjednika iste.
Napomenimo da je Savjet mladih Grada Trogira i glavni inicijator osnivanja Koordinacije.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog sudjelovanja naših članova na sjednici predsjedništva Koordinacije
gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske
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16. Prijedlog sudjelovanja na 2. Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih
Članovi Savjeta mladih kroz razgovor su utvrdili da neće sudjelovati na 2. Ljetnoj akademiji
članova savjeta mladih, s obzirom da predviđeni program uključuje predavanja na iste teme
kao i prošlogodišnji, iz čega proizlati da su ta saznanja već usvojili.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Odbija se Prijedlog sudjelovanja na 2. ljetnoj akademiji članova savjeta mladih
17. Prijedlog sudjelovanja na konferenciji i radnom sastanku u Varaždinu
Predloženo je da članovi Savjeta mladih sudjeluju na konferenciji i radnom sastanku
Varaždinu, koji će se održati u rujnu u organizaciji varaždinskog Savjeta mladih.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog sudjelovanja na konferenciji i radnom sastanku u Varaždinu
18. Razno
Članovi Savjeta mladih raspravljali su o nekima od projekata kojima će se baviti u skoroj
budućnosti. Poseban je naglasak stavljen na Međunarodni tjedan mladih i pitanje kako u njega
uključiti što veći broj mladih.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 2.
sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 10:40 sati.

Zapisnik vodila:
Dina Stipčić

Predsjednik Savjeta mladih:
Ante Škrobica
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