REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/16-01/5
URBROJ: 2184/01-02/01-16-2
TROGIR, 04. studenog 2016.g.

ZAPISNIK
s 4. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 4. studenog (petak) u 14:30 h u
Gradskom salonu.
Nazočni članovi/zamjenici članova: 1.Đorđević Jelena (članica), 2.Rožić Nikola (član),
3.Škrobica Ante (član), 4.Šustić Ivan (član)
Nenazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Erceg Toni, 3.Vranješ Petra - neopravdano

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 3. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o sudjelovanju na seminaru planske igre "Lokalna samouprava" u Zagrebu
2. Izvješće o sudjelovanju na konferenciji "Važnost uključivanja mladih u politiku" u
Crikvenici
3. Prijedlog izmjene Programa rada s financijskim planom za 2016. godinu
4. Prijedlog organiziranja "Humanitarne večeri učenika SŠ Ivana Lucića i Savjeta mladih
Grada Trogira"
5. Prijedlog organiziranja javne tribine "Kako pružiti prvu pomoć?"
6. Prijedlog organiziranja javne tribine "Što, gdje i zašto studirati?"
7. Prijedlog organiziranja javne tribine "Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača o
sigurnosti na cestama"
8. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

-verifikacija zapisnika s 3. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s 3. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 3. sjednice Savjeta mladih.

1

1. Izvješće o sudjelovanju na seminaru planske igre "Lokalna samouprava" u Zagrebu
Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica sudjelovao je od 30. rujna do 2.
listopada 2016. na seminaru planske igre "Lokalna samouprava" u organizaciji Zaklade FES u
Zagrebu. Riječ je o metodi građanskog odgoja planska igra lokalna samouprava. U okviru
ovog seminara sudionici su upoznali plansku igru lokalna samouprava te stekli vještine i
znanja kako istu metodu provesti sa sudionicima u vlastitoj sredini.
2. Izvješće o sudjelovanju na konferenciji "Važnost uključivanja mladih u politiku" u
Crikvenici
Dana 22. i 23. listopada 2016. (subota i nedjelja) članovi Savjeta mladih Grada Trogira u
Crikvenici su sudjelovali na konferenciji pod nazivom "Važnost uključivanja u politiku",
održanoj u organizaciji Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske u suradnji
sa Savjetom mladih Grada Crikvenice.
Gosti predavači druge konferencije u organizaciji Koordinacije bili su Maja Grubišin pomoćnica ministra pravosuđa (MOST), Dragan Vulin - zamjenik župana Osječko-baranjske
županije (HDSSB), Ivona Milinović - asistentica u uredu zastupnika u Europskom parlamentu
(HDZ) i Nenad Livun - predsjednik Foruma mladih SDP Hrvatska (SDP).
Konferenciju je otvorio Boris Novaković, koji je ujedno bio i moderator iste. Nakon Hrvatske
himne, s par prigodnih riječi i toplom dobrodošlicom svima prisutnima obratili su se Gracian
Čop - predsjednik Savjeta mladih Grada Crikvenice, Ante Škrobica - predsjednik
Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske te Veselko Mutavgjić – zamjenik
gradonačelnika Grada Crikvenice.
Svi zainteresirani posjetitelji imali su priliku iz prve ruke čuti iskustva mladih i perspektivnih
gostiju predavača te njihove poglede na važnost uključivanja mladih u politiku. Grubišin je
kroz svoje izlaganje podijelila svoje impresije rada u Ministarstvu pravosuđa te da je istim
poprilično zadovoljna, posebno kada vidi rezultate rada na pojedinim reformama kojima želi
unaprijediti cijeli sustav zajedno sa svojim kolegama suradnicima te da se iskreno nada kako
se politika napokon neće više miješati u struku. Vulin je na tom tragu istaknuo kako se važno
uključivati u politiku, ali da prije svega svi moraju aktivno raditi i ulagati sami u sebe, jer
jedino neovisni pojedinci mogu mijenjati politiku pa čak i onu negativnu stigmu o
političarima. Milinović je podijelila svoja iskustva u radu u uredu zastupnika u Europskom
parlamentu Davor Ivo Stiera, novoizabranog Ministra europskih i vanjskih poslova. Ono što
je posebno istaknula jest odnos unutar EP gdje je tendencija rad za zajednički interes vlastite
zemlje, gdje nijedna politička opcija sama nema većinu te je stoga nužno raditi na postizanju
kompromisa, što se nada da će se promjenom vlasti reflektirati i na Hrvatsku te Hrvatski
sabor. Livun je, za razliku od ostalih s pozitivnim iskustvima, istaknuo kako je njegovo
iskustvo u Hrvatskom saboru bilo negativno te je kroz njega vidio u kojem smjeru ne želi ići.
Iako je kratak period bio zastupnik Sabora, vrlo brzo je odustao od same pomisli da se u nekoj
bliskoj budućnosti kandidira.
Svi predavači složili su se oko jednoga; da samim rođenjem svi postaju dijelom politike, htjeli
to ili ne te da je iznimno važno uključivati se u nju kako bi dolazilo do promjena bitnih za
mlade. Naglasili su i kako je važno poticati mlade da izlaze na izbore da bi sami mijenjali
stvari, te da je potrebno pravovremeno preispitivati sebe i opredjeliti se za političku opciju
prema vlastitim uvjerenjima, a ne prema „obiteljskoj opredjeljenosti“. Na kraju same
rasprave, mikrofon je prepušten publici i uslijedila su pitanja. Tako su članovi savjeta mladih
s područja cijele Republike Hrvatske iskoristili priliku za korisne savjete kako se umrežiti,
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udružiti snage te uspješno zalagati za promjene i riješavanje problema koje muče mlade ljude
u današnje vrijeme.
3. Prijedlog izmjene Programa rada s financijskim planom za 2016. godinu
Predsjednik Savjeta mladih Ante Škrobica predstavio je ostalim članovima Savjeta na koji se
način troškovi Savjeta kategoriziraju unutar proračuna. Bez obzira na to što je Savjetu ostalo
još neiskorištenih sredstava, nije ih moguće iskoristiti dok ne dođe do preraspodjele istih
unutar kategorija iz financijskog plana. Predloženo je da se 1300, 00 kn iz stavke pod
nazivom Ostali nematerijalni troškovi te 700, 00 kn iz stavke Organizacije raznih događanja,
predavanja, konferencija i javnih tribina i troškovi reprezentacije premjesti u stavku Troškovi
promidžbe Savjeta mladih i informiranje javnosti o njegovom djelovanju.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog izmjene Programa rada s financijskim planom za 2016. godinu.
4. Prijedlog organiziranja humanitarne večeri učenika SŠ Ivana Lucića i Savjeta mladih
Grada Trogira
U suradnji s učenicima SŠ "Ivan Lucić", članovi Savjeta mladih odlučili su organizirati
humanitarnu večer "Mladi za mlade" u sklopu ovogodišnje proslave Dana Grada, 14.
studenog 2016. Večer bi uključivala koncert i prikupljanje sredstava, a koncert bi se održao u
zgradi Kneževog dvora (istočni ulaz) u 19 h. Svoje su sudjelovanje zasad potvrdili: klapa
Tragos, Amatersko kazalište Trogir te Emma Uvalić. Sva bi sredstva od prodaje kolača, koja
će se odvijati ispred katedrale sv. Lovre nakon koncerta, bila donirana u dobrotvorne svrhe.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog organiziranja humanitarne večeri učenika SŠ Ivana Lucića i Savjeta
mladih Grada Trogira.
5. Prijedlog organiziranja javne tribine "Kako pružiti prvu pomoć?"
Predsjednik Savjeta mladih predložio je da se i ove godine održi tribina "Kako pružiti prvu
pomoć?", pod vodstvom dr. med. Jelene Aranze. Ostali su članovi, međutim izrazili mišljenje
da je ista tema odrađena već više puta, a mladi ju susreću i u autoškolama, zbog čega bi bilo
bolje ovoga puta osmisliti nešto drugačije.
Prijedlog je dan na glasovanje te je s jednim glasom „za“ te tri glasa „protiv“ donesen
ZAKLJUČAK
Odbija se Prijedlog organiziranja javne tribine "Kako pružiti prvu pomoć?"
6. Prijedlog organiziranja javne tribine "Što, gdje i zašto studirati?"
Predloženo je da se u skorom periodu održi tribina pod nazivom "Što, gdje i zašto studirati?".
Tribina bi ovoga puta više nalikovala okruglom stolu na kojem bi studenti s više različitih
fakulteta predstavili svoje fakultete, nakon čega bi učenici imali priliku postavljati im pitanja.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
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ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog organiziranja javne tribine "Što, gdje i zašto studirati?"
7. Prijedlog organiziranja javne tribine "Upoznavanje autosporta i edukacija mladih
vozača o sigurnosti na cestama"
Predloženo je da se u skorom periodu organizira javna tribina "Upoznavanje autosporta i
edukacija mladih vozača o sigurnosti na cestama", čija je tema uvijek aktualna.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog organiziranja javne tribine "Upoznavanje autosporta i edukacija mladih
vozača o sigurnosti na cestama".
8. Razno
Članovi Savjeta mladih raspravljali su novim idejama za teme javnih tribina, kao i o
projektima koje bi mogli provesti u budućnosti.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 3.
sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 15:30 sati.

Zapisnik vodila:
Jelena Đorđević

Predsjednik Savjeta mladih:
Ante Škrobica
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