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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („N.N.“ br. 41/14) i  članka 22. Odluke o osnivanju 
Savjeta mladih Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 6/14) Savjet mladih Grada 
Trogira je na 9. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015.g. donio  

 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU SAVJETA MLADIH GRADA TROGIRA 

 ZA 2014. GODINU 
 

 
I. 

UVOD 
 
Savjet mladih Grada Trogira (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Trogira, 
koje je osnovano radi promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u cilju njihovog 
sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnim 
uključivanjem mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Trogira.  
 
Gradsko vijeće Grada Trogira je na 6. sjednici održanoj dana 17.ožujka 2014. godine donijelo Odluku 
o izboru članova Savjeta mladih. 
 
Savjet mladih ima 7 članova: Toni Cvijanović (predsjednik), Ante Škrobica (zamjenik predsjednika), 
Domagoj Čorić, Jelena Đorđević, Darija Mrdaković, Lovro Rogulj i Nikola Rožić. 
 
Mandat članova Savjeta mladih traje 2 godine. 
 

 
II. 
 

Sukladno članku 22. Odluke o osnivanju Savjeta mladih, Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o 
svom radu Gradskom vijeću Grada Trogira. 

U 2014. godini Savjet mladih održao je ukupno sedam sjednica. Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja 
ciljeva i projekata Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih, zamjenik i pojedini članovi po potrebi 
su sudjelovali na konferencijama, okruglim stolovima i radnim sastancima s predstavnicima Grada 
Trogira, Splitsko-dalmatinske županije te predstavnicima savjetā mladih drugih gradova, općina i 
županija.  
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Na konstituirajućoj sjednici Savjeta održanoj 2. svibnja 2014. god. izabran je predsjednik Savjeta 
mladih (Toni Cvijanović) te zamjenik predsjednika (Ante Škrobica). 

Nakon konstituirajuće sjednice započeo je rad Savjeta mladih te sama provedba programa i pojekata 
Savjeta mladih. 

 

Programi i projekti Savjeta mladih u 2014. godini 

 

1. Sudjelovanje članova Savjeta mladih na obuci za vijećnike Gradskog vijeća i članove 
Savjeta mladih 

Dana 9. i 10. svibnja 2014. (petak i subota)  u gradskoj vijećnici Grada Trogira od 9 do 15 h 
izaslanstvo Savjeta mladih sudjelovalo je na dvodnevnoj obuci vijećnika Gradskog vijeća i članova 
Savjeta mladih Grada Trogira u organizaciji Udruge gradova u Republici Hrvatskoj. Na obuci je bilo 
riječ o sustavu i tijelima lokalne samouprave, odgovornom zastupanju interesa građana, radu u 
gradskom vijeću, komunikacijskim vještinama i financiranju lokalne samouprave. Obuku je vodio 
predsjednik gradskog vijeća Grada Šibenika dr. sc. Ivica Poljičak. 

 

2. Provođenje ankete u SŠ Ivan Lucić, Trogir   

Savjeta mladih proveo je anketu u SŠ Ivana Lucića u Trogiru. Anketom je omogućen bolji uvid u 
mišljenja mladih o pitanjima bitnim za sam Grad, što je bio i prvotni cilj njezinog provođenja. Naime, 
činjenica da se njih svega 13 % izjasnilo potvrdno na pitanje o tome jesu li ikad čuli za neki savjet i 
znaju li koja je njegova primarna zadaća, poticajna je za buduće djelovanje Savjeta. Inače, anketa je 
sadržavala i pitanja koja su se odnosila na očekivanja i želje mladih. Veliki postotak izrazio je želju za 
poboljšanjem uvjeta koji su im pruženi. Naglasak su stavili na sportske i zabavne aktivnosti, a jedna 
od glavnih primjedbi bila je neredovita autobusna linija u smjeru Planog te otoka Čiova. Članovi 
Savjeta odlučili su rješavanje takvih problema uključiti u svoj Program rada za 2015. godinu. 

 

3. Posjet Domu za starije i nemoćne osobe u gradu Trogiru 

Članovi Savjeta mladih u više su navrata posjećivali Dom za starije i nemoćne Trogir. Štićenicima bi 
prilikom posjeta uručili određene potrepštine te s njima proveli vrijeme u razgovoru i druženju. Cilj je 
samog posjeta pružanje pomoći potrebitima, kao i podizanje svijesti mladima o volontiranju i 
humanitarnom djelovanju na području grada. 

 

4. Održavanje javne tribine Upoznavanje javnosti s djelovanjem Savjeta mladih Grada 
Trogira 

Dana 29. svibnja 2014. (četvrtak) od 19:30 h u gradskoj vijećnici Grada Trogira članovi Savjeta 
mladih održali su tribinu Upoznavanje javnosti s djelovanjem Savjeta mladih Grada Trogira. Na 
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tribini su redom govorili svi članovi Savjeta mladih koji su se predstavili i upoznali javnost s 
planovima za 2014. godinu.  

Na tribini su prisustvovali  predsjednik Savjeta mladih Spltsko-dalmatinske županije gosp. Ante Bačić, 
predsjednik Savjeta mladih grada Kaštela gosp. Ivan Čulić  i zamjenik gradonačelnika Grada Trogira 
gosp. Radovan Slade Šilović.  

Tribinu je upotpunio djevojački zbor Srednje škole Ivana Lucića pod vodstvom prof. Marija Milina. 

 

5. Sudjelovanje na 2. regionalnoj konzultaciji o Zakonu o mladima 

Dana 30. svibnja 2014. (petak) od 12 do16 h u prostorijama splitske Infozone izaslanstvo Savjeta 
mladih sudjelovalo je na drugoj regionalnoj konzultaciji o uređenju sektora mladih povodom procesa 
donošenja Zakona o mladima u režiji mreže mladih hrvatske. Na konzultacijama se razgovaralo o 
financiranju sektora mladih, organiziranom obliku djelovanja u sektoru mladih, radu s mladima i 
međusektorskoj suradnji. Na konzultacijama je sudjelovala i gđa. Maja Sporiš, zamjenica ministrice 
socijalne politike i mladih. 

 

6. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 

Članovi Savjeta mladih Grada Trogira obilježili su prošlogodišnji Međunarodni dan mladih 
sudjelovanjem na turniru u košarci, koji se odvio 10. kolovoza (nedjelja) u Kaštel Lukšiću, s početkom 
u 18 h.  

 

7. Izrada Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2015. 
godinu 

Dana 22. rujna 2014. godine na 5. sjednici Savjeta mladih u prisustvu zamjenika gradonačelnika gosp. 
Radovana Slade Šilovića članovi Savjeta mladih iznijeli su konačnu verziju Programa rada Savjeta 
mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2015. godinu te ga jednoglasno usvojili. Najveći je 
naglasak stavljen na kulturne i sportske aktivnosti. Pažnja je usmjerena i na aktualne probleme koji 
opterećuju mlade s područja grada, a to su prije svega manjak zabavnih sadržaja te problemi s 
neredovitim autobusnim linijama. U programu je uvršten i Međunarodni tjedan mladih, koji će se 
održati od 5. do 12. kolovoza 2015. u sklopu Trogirskog ljeta. 

Program rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2015. godinu na Gradskom je 
vijeću održanom 30. listopada 2014. godine prezentiran te jednoglasno usvojen od strane gradskih 
vijećnika. 

 

8. Organiziranje humanitarne akcije za pomoć Katarini Vladovi ć 

Dana 1. listopada 2014. Savjet mladih uputio je dopise svim školama i vrtićima s područja grada 
Trogira, s ciljem da na svoj način pripomognu teško bolesnoj djevojčici. Akciji su se odazvale SŠ Ivan 
Lucić, SŠ Blaž Jurjev Trogiranin, OŠ Majstor Radovan te Dječji vrti ć Trogir. Akcija je trajala do 10. 
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listopada i njome je prikupljeno 18.801 kn. Novac je uplaćen na žiro-račun obitelji, a zahvalnice i 
potvrde o uplati uručene su ravnateljima školā i vrtića. 

 

9. Održavanje javne tribine „Uklonimo željezne konzole u jezgri Grada“  te 
obilježavanje Dana Grada Trogira 

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.  Moderator tribine je bio predsjednik Savjeta Toni Cvijanović. 

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. 

 

10. Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta 

Dana 20. studenog 2014. članovi Savjeta posjetili su izložbu Gospodar svoje mašte autora Lovre 
Runjića. Naime, povodom Međunarodnog dana djeteta, Muzej grada Trogira započeo je 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.  

 

11. Održavanje javne tribine „Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača o 
sigurnosti na cestama” 

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 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. Moderator tribine je bio član Savjeta Nikola 
Rožić 

 

12. Sudjelovanje 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. 

Cilj 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 
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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. 

 

13. Održavanje javne tribine Komunikacijom do samooostvarenja 

Dana 17. prosinca 2014. godine u Gradskoj vijećnici održana je javna tribina pod nazivom 
Komunikacijom do samoostvarenja. Predavanje su održale prof. dr. sc. Jadranka Garmaz te mr. 
sc. Zdenka Mrdeša-Rogulj, dr. med. Moderator tribine je bio član Savjeta Lovro Rogulj. 

Prof. Garmaz u uvodnom je dijelu predavanja s filozofskog i teološkog aspekta pružila uvod u temelje 
čovjeka bitka, naglasivši tužnu činjenicu da je čovjek u današnjem svijetu sve više percipiran kao 
objekt koji uspijeva napredovati samo ako odgovara potrebama tržišta. 

Dr. Mrdeša-Rogulj svoje je predavanje bazirala na važnosti komunikacije u svakodnevnom životu, kao 
jednog od temeljnih aspekata čovjekovog odnosa s drugima. 

 

14. Organiziranje humanitarne akcije dobrovoljnog darivanja krvi 

Dana 22. prosinca 2014.godine Savjet mladih u suradnji s Crvenim križem i Klubom dobrovoljnih 
darivatelje krvi Trogir organizirao je akciju dobrovoljnog darivanja krvi. 

Odaziv mladih bio je zaista velik te je akcija uspješno provedena, što može biti pokazatelj da mladi u 
Gradu Trogiru zaiste žele pomoći. Cilj same akcije bila je pomoć potrebitima ali i podizanje svijesti 
mladih o potrebama i nužnosti volontiranja i sudjelovanja u humanitarnim akcijama. Dogovoreno je da 
će se akcija ponovo organizirati u 2015. godini. 

 

15. Održavanje javne tribine Gdje, što i zašto studirati? 

Dana  23. prosinca 2014.godine u Gradskoj je vijećnici održana javna tribina pod nazivom Gdje, što i 
zašto studirati?. Predavanja su održana u suradnji s Vijećem učenika SŠ Ivana Lucića, a održali su 
ih doc. dr. sc. Marija Boban, pročelnica Katedre za ekonomske i financijske znanosti Sveučilišta u 
Splitu te Mirko Latković, student Pravnog fakulteta i predsjednik ELSA-e Split. Moderator tribine bio 
je zamjenik predsjednika Savjeta mladih Ante Škrobica. 

U uvodnom predavanju pod nazivom Studirati ili ne - pitanje je sad, doc. dr. sc. Marija Boban 
srednjoškolcima je predstavila osnovne značajke visokoškolskog obrazovanja, naglašavajući pritom 
važnost cjeloživotnog obrazovanja u suvremenom društvu. 
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Predavanje Mirka Latkovića Studiraj, putuj, radi u inozemstvu prikazalo je dinamičnu stranu visokog 
školstva, kao i prednosti studiranja u inozemstvu te mogućnosti povezivanja među studentima i time 
razbilo određene stereotipe o studiranju koje su srednjoškolci imali. 

Ono što tribinu čini posebno uspješnom jest činjenica da je veliki broj srednjoškolaca prepoznao 
važnost gore navedenih tema te se odazvao pozivu. 

 

16. Organiziranje humanitarne akcije za pomoć Luci Živkovi ć 

U razdoblju od 16. do 23. prosinca Savjet mladih, u suradnji s Vijećem učenika SŠ Ivana Lucića te uz 
pomoć SŠ Blaža Jurjeva Trogiranina, SŠ Ivana Lucića, i OŠ Majstora Radovana, prikupio je iznos od 
20.222,45 kn za djevojčicu Lucu Živković. Sav iznos uplaćen je na žiro-račun, a zahvalnice i potvrde 
o uplati uručene su ravnateljima škola. 

 
KLASA: 622-01/15-01/15 
URBROJ: 2184/01-02/01-15-1 
TROGIR , 30. ožujka 2015. godine 

P R E D S J E D N I K 
SAVJETA MLADIH 

Toni Cvijanovi ć 

 

 


