REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
SAVJET MLADIH

KLASA: 622-01/19-01/ 7
URBROJ: 2184/01-31/01-19-3
TROGIR, 08. kolovoza 2019.g.
ZAPISNIK
sa druge sjednice Savjeta mladih Grada Trogira održane dana 08.kolovoza 2019.g. ( četvrtak)
u Salonu Grada Trogira s početkom u 18:00 sati.
Nazočni članovi: 1.) Perković Ivan 2.) Rožić Lucija 3.) Vukman Sara i 4.) Rožić Luka
Nenazočni članovi:1.) Čarija Marija 2.) Glasnović Petra i 3.) Marija Rožić
Sjednici je nazočan i Tomaš Vinko (zamjenik člana Rožić Luke) .
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Trogira Rožić Luka , koji pozdravlja sve nazočne te
konstatira da je nazočno 4 od 7 članova Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red koji je prihvaćen i glasi
Dnevni red :
1. Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice
2. Izbor zapisničara
3. Utvrđivanje i realizacija planova za tekuću godinu
4. Osmišljavanje i kreiranje aktivnosti za 2020 godinu
5. Selekcija i izbor aktivnosti za nadolazeću godinu
6. Razno
AD./1.Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s konstituirajuće sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s konstituirajuće sjednice Savjeta mladih.
Ad./2. Izbor zapisničara
Predsjednik Savjeta mladih predlaže Saru Vukman za zapisničarku te je isti prijedlog jednoglasno
usvojen.
Ad./3.Utvrđivanje i realizacija planova za tekuću godinu
Predsjednik Savjeta mladih upoznao je nazočne da je Gradsko vijeće na 14.sjednici održanoj
09.11.2018.g. dalo suglasnost na Program rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom
za 2019.g. Savjet mladih u ovom sazivu nastavit će tijekom 2019.g. raditi će na sljedećim usvojenim
programima:
1. Poticanje mladih sa područja Grada na nastavak obrazovanja
Kako potaknuti mlade na nastavak obrazovanja? Mladi sve više i više gube interes za obrazovanje,
bilo srednjoškolsko, bilo fakultetsko. Najbolji način za podići tu zainteresiranost je pokazati im što sve
dobivaju obrazovanjem. To im najbolje mogu dočarati uspješni, obrazovani ljudi. Iz tog razloga bi

trebalo napraviti javnu tribinu na koju bi pozvali uspješne ljude iz različitih područja (umjetnost,
prirodne znanosti, društvene znanosti, medicina i zdravstvo, tehničke znanosti i sl.) kako se ničiji
interesi ne bi našli uvrijeđeni. Napravile bi se dvije različite tribine – jedna za srednjoškolce, jedna za
osnovnoškolce. Tribinu za osnovnoškolce predvodili bi uspješni srednjoškolci dok bi tribinu za
srednjoškolce provodili isti s uspješnim odraslim ljudima. Prednost bi imali ljudi rođeni u Trogiru i
između 16 i 30 godina. Tribina bi započela predstavljanjem pozvanih ljudi i opisivanjem njihovog
zvanja. Nakon kratke prezentacije, učenici bi postavljali pitanja tim osobama. Velik odaziv bi bio
osiguran slanjem poziva ravnateljima svih škola na području grada Trogira, objavljivanje informacija
o tribini plakatima, internetom i radiom.
2. Poticanje kulture mladih
Smatram da organizacija raznih predstava, koncerata ili slično neće imati nikakvog utjecaja na razvoj
zainteresiranosti mladih za kulturu. Da bi mladi uživali u predstavama, kocertima i slično trebaju imati
želju prisustvovati navedenome. Ta želja se može javiti samo ako su imaju adekvatno znanje o tim
događanjima. Težište poučavanja o kulturi trebalo bi staviti na kulturu samog grada Trogira. Grad
Trogir datira još od prije Krista i ima bogatu povijest i kulturu koje stanovnici grada trebaju poznavati.
U gradu se nalaze brojne udruge godinama stare (KUD Kvadrilja, NGT, HPD Petar Berislavić i sl.). U
suradnji s njima mlade bi trebali obrazovati o kulturi grada. Ples kvadrilja, trogirske rafiole i sl. su
bogatstvo Trogira koje će nestati s vremenom ako se ne prenese na mlađe generacije. Smatram da bi to
trebao biti cilj poticanja kulture mladih . Također, u suradnji sa Amaterskim kazalištem Trogir
možemo često organizirati predstave o trogirskim legendama. Kako poučavati mlade o gradu? Treba
organizirati predavanja (npr. jednom mjesečno). Svaki mjesec predavanje o novoj temi. Kako osigurati
određeni odaziv? Obavijesti o predavanjima poslali bi u sve škole, zalijepili plakate, objavili na
internetu te preko gradskog radija.
3. Provođenje humanitarnih i volonterskih akcija
Mladima treba podići svijest o humanosti i volontiranju. Jednom mjesečno možemo raditi male akcije
prikupljanja novaca ili sredstava za potrebite. Na primjer: tražiti škole da prikupi hranu za potrebite –
svaki razred po jednu namirnicu, prodaja kolača, prodaja stvari napravljenih od vrtićke djece i
doniranje tih namirnica i novca raznim humanitarnim udrugama. Također mladima treba podizati
svijest o važnosti darivanja krvi osobito oko 25.10. kada je Dan darivatelja krvi u Hrvatskoj. Naša
humanitarna djela ne moraju se ograničiti samo na Trogir. Poticanje mladih na sudjelovanje u
volonterskoj akciji 72h bez kompromisa koja se održava u Splitu također treba biti bitan dio plana
podizanja svijesti mladima.
4. Obilježavanje Dana Grada Trogira 14.11.2019.
Dan Grada Trogira treba biti obilježen aktivnostima vezanim za grad. Smatram da je najprimjereniji
način obilježavanja Dana Grada Trogira organiziranje sportskih manifestacija za sve naraštaje. O
detaljima projekta više će se znati na idućoj sjednici.
Ad./4. Osmišljavanje i kreiranje aktivnosti za 2020 godinu
Zbog neprisutnosti svih članova Savjeta mladih odlučeno je da se ova točka odgađa za iduću sjednicu.
Ad./5. Selekcija i izbor aktivnosti za nadolazeću godinu
Zbog neprisutnosti svih članova Savjeta mladih odlučeno je da se ova točka odgađa za iduću sjednicu.
Ad./6. Razno
Nazočni su suglasni da Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Slavonskom Brodu prisustvuju
Rožić Lucija i njezina zamjenica Bilić Nina.
Sjednica je završila s radom u 19:00 sati.
Zapisničarka:
Vukman Sara

Predsjednik Savjeta mladih
Rožić Luka

