REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/14-01/9
URBROJ: 2184/01-02/01-14-2
TROGIR, 16. prosinca 2014.g.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 16. prosinca 2014. god. (utorak) u
14:00 sati u Gradskoj vijećnici.
Nazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Đorđević Jelena, 3.Rogulj Lovro, 4.Rožić Nikola,
5.Škrobica Ante
Nenazočni članovi: 1.Čorić Domagoj, 2.Mrdaković Darija
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji pozdravlja
sve nazočne te konstatira da je nazočno 5 od 7 članova Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o provedenoj javnoj tribini Uklonimo željezne konzole u jezgri grada i proslavi
Dana grada
2. Izvješće o sudjelovanju na otvaranju izložbe autora Lovre Runjića
3. Izvješće o provedenoj javnoj tribini Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača o
sigurnosti na cestama
4. Izvješće o sudjelovanju na 6. konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba
5. Prijedlog provođenja javne tribine Čovjekovo samoostvarenje
6. Prijedlog provođenja javne tribine Gdje i zašto studirati?
7. Prijedlog posjeta staračkom domu u suradnji s Mladeži Hdz-a Trogir i Forumom mladih
SDP-a Trogir
8. Raspodjela članova na radne grupe za izvršenje programa za 2015. g.
9. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

-verifikacija zapisnika sa 6. sjednice
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik sa 6. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Savjeta mladih.
1

1. Izvješće o provedenoj javnoj tribini Uklonimo željezne konzole u jezgri grada i proslavi
Dana grada
Dana 11. studenog 2014. (utorak) održana je javna tribina pod nazivom Uklonimo željezne
konzole u jezgri grada. Kroz tribinu se nastojalo ukazati na činjenicu da u staroj jezgri grada
Trogira postoji više od stotinu komada konzola te da gotovo dvije stotine tona željeza
nagrđuje izgled zidina koje su pod zaštitom UNESCO-a.
Predsjednik Savjeta mladih Toni Cvijanović na 7. je sjednici Savjeta istaknuo kako je prvotni
cilj tribine bio apelirati na konzervatore i HEP da što prije uklone konzole sa zidova kuća.
Rekao je da je zadovoljan odazivom, premda takav odaziv Savjet više duguje predstavljanju
knjige koje je prethodilo tribini. Ipak, dodao je da mu je drago što su ljudi prepoznali
problem. U razgovoru s direktorom HEP-a saznao je kako je prioritet tvrtke dovod struje, ali i
to kako je navedena tvrtka svjesna problema te će ga u skladu s tim nastojati i riješiti.
Ovom je tribinom Savjet mladih dao svoj doprinos aktivnostima uoči Dana grada. Članovi su
prisustvovali i svečanoj sjednici Gradskoga vijeća te samoj proslavi Dana grada 14. studenog.
S obzirom da (za razliku od ove) za sljedeću godinu Savjet mladih ima osigurana financijska
sredstva, osmislit će veći broj aktivnosti u koje će nastojati uključiti veći broj ljudi. Takve će
aktivnosti, za razliku od ove tribine, biti prvotno usmjerene prema mladima.

2. Izvješće o sudjelovanju na otvaranju izložbe autora Lovre Runjića
Dana 20. studenog 2014. (četvrtak) predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni
Cvijanović i potpredsjednik Ante Škrobica posjetili su izložbu Gospodar svoje mašte autora
Lovre Runjića. Naime, povodom Međunarodnog dana djeteta, Muzej grada Trogira započeo
je novi pedagoški projekt pod nazivom Mladi talenti Trogira i okolice. Lovre Runjić, učenik
8. razreda OŠ Petra Berislavića predstavio se sa svojom izložbom u prepunom atriju Muzeja
grada.
Potpredsjednik je na 7. sjednici Savjeta mladih istaknuo kako je navedena izložba bila prva u
nizu onih koje se bave mladim umjetnicima s područja grada i kako je Savjet ovim postupkom
želio izraziti podršku ovom mladom umjetniku te mu zaželjeti mnogo sreće u budućem radu.

3. Izvješće o provedenoj javnoj tribini Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača
o sigurnosti na cestama
Izvješće o tribini podnio je član Savjeta mladih Nikola Rožić, koji je bio i moderator iste.
U suradnji s AK Trogir te PP Trogir, Savjet mladih organizirao je javnu tribinu pod nazivom
Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača o sigurnosti na cestama.
Tribina je održana 26. studenog (srijeda) u 13:00 sati. Uz Nikolu Rožića, predavanja su
održali i Anita Lemo te Ivan Bilić, a u ime PP Trogir obratio im se g. Marinko Pelivan. Cilj je
tribine bio upozoriti mlade na opasnosti tijekom vožnje, ali i informirati vozače o svemu
onome što vožnja sa sobom nosi. Mladi s područja grada imali su priliku upoznati se s
autosportom, ali i saznati što znači sigurnost u prometu te kako obuzdati mladenačke nagone
za brzinom.
Nikola Rožić izjavio kako je odaziv bio poprilično loš, s obzirom da je uoči tribine
razgovarao s ravnateljima srednjih škola kako bi potaknuli učenike na dolazak. Lovro Rogulj
pretpostavio je da je odaziv lošiji s obzirom na vrijeme u koje je tribina održana, dok je Ante
Škrobica pohvalio pozitivan ishod čitave tribine, rekavši kako je cilj ipak ostvaren.
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4. Izvješće o sudjelovanju na 6. konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba
Šesta konferencija Savjeta mladih Grada Zagreba koja svake godine okuplja članove Savjeta
mladih iz cijele zemlje održana je od 12.-14. prosinca 2014.
Savjet mladih Grada Trogira na konferenciju je poslao tri predstavnika: Tonija Cvijanovića,
Lovru Rogulja i Antu Škrobicu.
Cilj ovogodišnje konferencije bio je okupiti predstavnike Savjeta mladih u svrhu educiranja,
razmjene iskustava i izrade plana ostvarivanja Centara za mlade. Centri za mlade prijeko su
potrebni mladima u Republici Hrvatskoj, a kroz dobro bi osmišljeno vođenje centarā mladi
imali mogućnost razvijati se, izgrađivati i osnaživati svoj položaj u društvu.
Konferencija je realizirana u suradnji s Ujedinjenim Kraljevstvom pa su na njoj prisustvovali i
zamjenica šefa Misije u Veleposlanstvu Ujedinjenog Kraljevstva, predstavnici ministarstva za
vanjske poslove, ali i mladi aktivisti iz organizacije „Youth Inspiration Group“.
Također, okupljeni su i stručnjaci za centre za mlade: djelatnici Centra za mlade Ljubljana,
Centra za mlade Lepoglava, djelatnici udruga mladih i za mlade te predstavnici gradskih
ureda. Članice i članovi Savjeta kroz razne su radionice i projekte imali priliku steći nove
spoznaje o centrima te se uputiti se u procese ostvarivanja istih.
Na sedmoj su sjednici Savjeta, osim izvješća, članovi koji su prisustvovali Konferenciji
podijelili svoja osobna iskustva te ukazali na gradove koji Savjetu mogu poslužiti kao primjeri
za daljnji rad. Dodali su kako je na ovaj način ostvaren i kontakt s članovima drugih savjetā te
omogućena suradnja.

5. Prijedlog provođenja javne tribine Čovjekovo samoostvarenje
Dana 17. prosinca 2014. (srijeda) Savjet mladih Grada Trogira održao bi javnu tribinu pod
nazivom Čovjekovo samoostvarenje.
Gosti predavači bili bi prof.dr.sc. Jadranka Garmaz te mr.sc.Zdenka Mrdeša-Rogulj, dr.med.,
dok bi moderator tribine bio Lovro Rogulj. Cilj bi tribine bio mladima ukazati na važnost
komunikacije u suvremenom vremenu te ih potaknuti na bit pronalaženja samoga sebe, unatoč
prijetnjama svakodnevice.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog provođenja javne tribine Čovjekovo samoostvarenje.

6. Prijedlog provođenja javne tribine Gdje i zašto studirati?
Dana 23. prosinca 2014. (utorak) Savjet mladih Grada Trogira u suradnji s Vijećem učenika
SŠ Ivana Lucića održao bi javnu tribinu pod nazivom Gdje i zašto studirati?
Gosti predavači bili bi doc.dr.sc. Marija Boban, pročelnica Katedre za ekonomske i
financijske znanosti te Mirko Latković, student Pravnog fakulteta u Splitu i predsjednik
ELSA-e Split. Moderator tribine bio bi Ante Škrobica. Cilj bi tribine bio potaknuti mlade
srednjoškolce na nastavak obrazovanja te ih pobliže upoznati s mogućnostima koje su im
pružene.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog provođenja javne tribine Gdje i zašto studirati?
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7. Prijedlog posjeta staračkom domu u suradnji s Mladeži HDZ-a Trogir i Forumom
mladih SDP-a Trogir
Uoči božićnih blagdana, Savjet mladih Grada Trogira odlučio je posjetiti članove Doma za
psihički bolesne odrasle osobe Trogir, provesti s njima vrijeme, donijeti im darove te im na taj
način uljepšati nadolazeće dane. Potpredsjednik Savjeta rekao je kako su pozivi upućeni
Mladeži HDZ-a te Forumu mladih SDP-a jer u takvim situacijama politički stavovi nisu
nimalo važni. Dodao je kako bi volio da su pozivi bili upućeni i pomladcima drugih stranaka,
ali da ostale stranke u Trogiru nemaju formirane ogranke mladih. Članica Savjeta mladih
Jelena Đorđević rekla je kako Savjet mladih nije političko tijelo te da bi se političke
konotacije mogle izbjeći ako bi se osim članova mladeži političkih stranaka na druženje sa
štićenicima doma pozvali i pojedinci iz udruga koje se bave mladima s područja Trogira.
Ostali su članovi podržali tu ideju.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog posjeta staračkom domu u suradnji s Mladeži HDZ-a Trogir i Forumom
mladih SDP-a Trogir te udrugama koje se bave mladima s područja grada.

8. Raspodjela članova na radne grupe za izvršenje programa za 2015. g.
Članovi Savjeta mladih na 7. su se sjednici okvirno dogovorili o tomu koje će aktivnosti koji
član obavljati u nadolazećoj godini. Na taj će se način svatko usmjeriti na određene zadatke,
što će rezultirati većom odgovornošću, ali i boljom organiziranošću. Članovi su odlučili da će
do sljedeće sjednice popisati sve aktivnosti koje ih očekuju u 2015. godini te potom potvrditi
dogovor koji su danas postigli.

9. Razno
Članovi Savjeta mladih odredili su određene prioritete kojima će se baviti u budućnosti. Prije
svega je riječ o prikupljanju sredstava potrebnih za liječenje petogodišnje Luce Živković, a
uoči božićnih blagdana nastojat će se organizirati još neke volonterske aktivnosti.
Primarnom dužnošću u 2015. godini članovi smatraju osnivanje Udruge za mlade koja bi se
bavila raznoraznim aktivnostima koje su od enormne važnosti za mlade s područja grada, a
nisu u nadležnosti samog Savjeta. U tijeku je i izrada web-stranice Savjeta mladih, kojom bi
se što veći broj ljudi mogao upoznati s radom istog. Članovi su se ovom prilikom osvrnuli i na
veliki broj izostanaka preostalih dvaju članova sa sjednica Savjeta mladih. Predsjednik
Savjeta Toni Cvijanović odlučio je porazgovarati s njima i vidjeti na koji će se način stvari
dalje odvijati.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 7.
sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 16:00 sati.

Zapisnik vodila:
Jelena Đorđević

Predsjednik Savjeta mladih:
Toni Cvijanović
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