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ZAPISNIK 

s šeste sjednice Savjeta mladih Grada Trogira održane  11.VELJAČE  2020.g. (UTORAK )  s 
početkom u 14:00 sati u Salonu grada Trogira , zgrade Kneževa dvora . 

Nazočni članovi: 1.) Perković Ivan 2.) Rožić Lucija 3.)Glasnović Petra 4.) Rožić Luka  

Nenazočni članovi:1.) Rožić Marija 2.) Vukman Sara 3.)Čarija Marija 

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: 

D n e v n i     r e d : 

1.Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice 

2.Izvješće s prethodnih aktivnosti  

3.Planiranje nadolazećih aktivnosti  

4.Uređenje prostorija Savjeta mladih  

5.Razno 

Ad./1.Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira Predsjednik Savjeta 

mladih dao je na glasovanje zapisnik s 5. sjednice te je jednoglasno donesen. 

 

ZAKLJUČAK 

Usvaja se zapisnik s 5.sjednice Savjeta Mladih. 

2.Izvješće s prethodnih aktivnosti 

Predsjednik je dao kratki izvještaj s prethodnih aktivnosti Savjeta mladih Grada Trogira   

19.12.2019 organiziran je blagdanski domjenak Savjeta mladih  na kojem su prisustvovali članovi 
savjeta i njihovi zamjenici, te gradonačelnik, dogradonačelnik i dogradonačelnica. 

28.12.2019 Savjet je povodom Trogirske adventure uspješno organizirao nastup benda „Fortis“.  



16.01.2020 u suradnji s CEDROM Split organizirana je radionica na temu „Poduzetništvo mladih“ 
koje je financirano iz Europskog socijalnog fonda. 

3.Planiranje nadolazećih aktivnosti  

Predsjednik Luka Rožić predlaže da Savjet mladih organizira jednodnevno skijanje na Kupres za 
mlade s područja Trogira. Predsjednik je također članovima uručio najpovoljniju ponudu za prijevoz 
Trogir-Kupres-Trogir (autobus 48 osoba) koja iznosi 3.500,00kn s PDV-om. Datum izleta ponajviše 
ovisi o vremenskim uvjetima. Odluka je jednoglasno usvojena. 

4.Uređenje prostorija Savjeta mladih 

Članovi Savjeta mladih aktivno rade na uređenju prostorija. Prostorije bih uskoro trebale biti gotove i 
spremne za korištenje, međutim u financijskom planu za 2020. god. nisu predviđena sredstva za 
uređenje prostorija. Jednoglasno je donesena odluka da će članovi Savjeta financijski sudjelovati u 
uređenju prostorija. 

5.Razno 

Članovi Savjeta mladih  raspravljali su o predloženom  Izvješću o radu Savjeta mladih za 2019.koje se 
podnosi Gradskom vijeću Grada Trogira na usvajanje do 31. ožujka  te su nazočni isto Izvješće o radu  
jednoglasno usvojili .  

Sjednica je završila u 14:30h. 

 

 

 

Zapisnik vodio                                                                                   Predsjednik Savjeta mladih 

Luka Rožić Luka Rožić 


