
 
 
 
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.  br. 6/14 ) 
Savjet mladih Grada Trogira na 13. je sjednici, održanoj dana 22. veljače 2016., donio i 
podnosi Gradskom vijeću Grada Trogira 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE 
O RADU SAVJETA MLADIH GRADA TROGIRA 

ZA 2015. GODINU 
 
 
Člankom 22. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Trogira utvrđeno je da Savjet mladih 
Grada Trogira (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) podnosi godišnje izvješće o svom radu 
Gradskom vijeću Grada Trogira. 
 
 
 
U 2015. godini Savjet mladih održao je ukupno pet 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 s 
predstavnicima  Savjeta mladih drugih gradova, općina i županija. 
 
 
 
Programi i projekti Savjeta mladih u 2015. godini 
 
1. Sudjelovanje u organizaciji dodjele nagrada za najbolje trogirske sportaše u 2014. 
godini 
 
Sportaši grada i njihovi treneri okupili su se dana 13. ožujka 2015. u prostoru Kneževe palače 
kako bi proglasili najbolje u 2014. godini. Dodjelu je inicirao Savjet mladih, a organizirala 
Zajednica sportskih udruga „Trogir” u suradnji sa Savjetom mladih Grada Trogira. 
 



2. Organiziranje javne tribine  „Mladi i EU” 
 
Dana 30. ožujka 2015. u prepunoj Gradskoj vijećnici Savjet mladih organizirao je tribinu pod 
nazivom „Mladi i EU“. Gost tribine bio je Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom 
parlamentu. 
Javna tribina mladima je omogućila uvid u mogućnosti koje su im u okviru Unije pružene.  
G. Stier govorio je i o aktualnom gospodarskom stanju naše zemlje i o EU fondovima. 
Također, pružio je uvid u dijapazon mogućnosti koje Unija pruža. Kako bi teme učinio 
pristupačnijima mladima, osvrnuo se i na aktualni problem „odljeva mozgova“ te na činjenicu 
da je Hrvatska na nezavidnom trećem mjestu po nezaposlenosti, odmah iza Grčke i 
Španjolske. Stier je govorio i o pronatalitetnoj politici te o mogućnostima koje pružaju 
programi za stručno usavršavanje u inozemstvu. 
Osim gosp. Stiera, i njegovi su asistenti g. Ante Škegro i g. Antonio Ljubić održali dvije kraće 
prezentacije za mlade. G. Škegro održao je prezentaciju o Erasumusu i njegovim prednostima, 
a g. Ljubić govorio je kako poticati mlade na vlastite inovacije u prezentaciji pod nazivom 
„Garancija za mlade“. 
Tribina je obuhvaćala i kratku raspravu u koju su se uključili brojni zainteresirani gosti. 
 
 
3. Organiziranje humanitarne akcije dobrovoljnog darivanje krvi 
 
Dana 23. travnja 2015. u prostorima NK „Trogir” (Batarija), u organizaciji Kluba 
dobrovoljnih davatelja krvi Trogir, uz potporu Vijeća učenika SŠ „Ivana Lucić” i Savjeta 
mladih Grada Trogira, održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. 
Akciji se odazvalo šezdesetak mladih, od kojih je njih dvadeset i dvoje prvi puta dalo krv. 
 
 
4. Dodjela nagrade za profesora generacije po izboru maturanata generacije    
2014./2015. 
 
Savjet mladih na maturalnoj večeri maturanata SŠ „Ivana Lucić”, u suradnji s Vijećem 
učenika SŠ Ivana Lucića, dodijelio je nagradu za profesora generacije po izboru maturanata 
generacije 2014./2015. 
Nagrađenoj profesorici Gorani Vukman (prosječna ocijena 9.68) uručeni su poklon-paket 
Savjeta mladih, prigodna diploma te joj je darovana večera za dvije osobe. 
 
 
5. Obilježavanje Međunarodnog tjedna mladih 
 

• Otvaranje Međunarodnog tjedna mladih 
 
Međunarodni je tjedan mladih službeno otvoren u prepunom Kneževom dvoru nastupom Papa 
banda. 
 

• Organiziranje foto natječaja „Trogir u fokusu“ 
 
Ovaj se natječaj organizirao u svrhu promocije grada Trogira, njegovih ljepota i posebnosti, a 
osim promocije grada i njegovih turističkih vrijednosti, cilj mu je bio i upoznavanje javnosti s 
kulturnim, povijesnim, turističkim i svim ostalim znamenitostima grada Trogira. 
 
 



• Organiziranje turnira u košarci 
 
Na turnir u košarci prijavilo se 11 ekipa. Prvo je mjesto osvojila ekipa "Leteći medvjedići", 
drugo ekipa "Dinero", a treće ekipa "Koga briga". Titulu najboljeg igrača ponio je Luka 
Beljan. 
Sama svrha turnira bila je poticanje mladih na bavljenje sportom te podizanje svijesti mladih 
o važnosti sportskih aktivnosti. 
 

• Organiziranje koncerta mladih glazbenika 
 
 U Kneževom dvoru održan je koncert mladih glazbenika našega grada, na kojem su do 
izražaja došli iznimni talenti i rad. Svrha je koncerta bila promoviranje mladih glezbenika 
grada Trogira. 
 

• Organiziranje turnira u nogometu 
 
Povodom Međunarodnog tjedna mladih održan je i turnir u nogometu. Ukupno se prijavilo 12 
ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa "MNK Lujo", drugo mjesto "Nas par", a treće ekipa 
"Romerquelle". Nagradu za najboljeg igrača osvojio je Mate Rogulj. Svrha turnira bila je 
poticanje mladih na bavljenje sportom. 
 

• Zatvaranje Međunarodnog tjedna mladih 
 
U atriju Kneževog dvora održano je zatvaranje Međunarodnog tjedna mladih. 
Nastupili su Dina Stipčić, Sara Zeko i Luka Jadrić. 
Prisutni su bili i članovi Savjeta mladih Grada Kaštela te Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske 
županije. 
 
 
6. Radni sastanak s predsjednicom RH 
 
Članovi Savjeta mladih sastali su se s predsjednicom RH Kolindom Grabar-Kiratović dana 
12. kolovoza 2015. 
Glavna je problematika sastanka bila problematika mladih. Na sastanku je istaknut velik broj 
problema koji more mlade ljude, među kojima su nezaposlenost, manjak perspektive, 
školstvo.  
Kao poklon od strane članova svih savjeta mladih, predsjednici je uručena fotografija koja je 
bila jedna od nagrađenih fotografija s foto natječaja Savjeta mladih Grada Trogira „Trogir u 
fokusu“. 
 
 
7. Sudjelovanje na ljetnoj akademiji za članove savjeta mladih  
 
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira u razdoblju od 3. do 6. rujna 2015. sudjelovali su na 
Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih u Istri. Akademiju je organizirala udruga Alfa 
Albona u suradnji sa zakladom FES, Udrugom gradova i Gradom Labinom, uz financijsku 
potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. 
Troje članova Savjeta mladih Grada Trogira kroz različita je predavanja i radionice imalo 
mogućnost stjecanja znanja o javnom nastupu, govoru tijela, Zakonu o savjetima mladih, 
strukturiranom dijalogu i mnogim drugima temama. Bila je to i prilika za ostvarivanje 



kontakata s članovima ostalih savjeta mladih s područja Republike Hrvatske, a samim tim, 
upoznavanje s primjerima dobrih praksi drugih savjeta. 
 
 
8. Upoznavanje mladih s radom Europske komisije 
 
U organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira, dana 2. listopada 2015. u Gradskoj je vijećnici 
održana javna tribina pod nazivom „Upoznavanje mladih s radom Europske komisije“. 
Predavanje je održao mr.sc. Marko Curavić, načelnik odjela za istraživanja vezana za svemir 
u Izvršnoj agenciji za istraživanja Europske komisije. 
Ovom je tribinom Savjet nastavio dovoditi poznate stručnjake koji se bave pitanjima bitnima 
za mlade. 
 
 
9. Organiziranje javne tribine uoči Dana grada 
 
U organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira i AK „Trogir“, a u suradnji s PP „Trogir“, dana 
10. studenog 2015. u gradskoj je vijećnici održana javna tribina pod nazivom „Upoznavanje 
autosporta i edukacija mladih vozača o sigurnosti na cestama“. 
Tom je prigodom mladima u ime PP „Trogir“ predavanje održao g. Ante Pelivan, koji je 
skrenuo pozornost na to koliko je važno odgovorno ponašanje u prometu te rekao ponešto o 
sigurnosti u prometu općenito. 
 
 
10. Potpisivanje sporazuma sa splitskim sveučilištem 
 
Inicijativom Savjeta mladih Grada Trogira, dana 13. studenog 2015. potpisan je sporazum 
Grada Trogira sa splitskim sveučilištem o suradnji i provedbi programa postakademskog 
zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti naših sveučilištaraca. 
Ugovorom između dvije institucije omogućit će se novčana potpora darovitim studentima, 
koji nakon završenog studija žele svoja znanja, vještine i sposobnosti „uložiti“ za dobrobit 
sredine iz koje su ponikli, bilo da je riječ o njihovom gradu ili županiji. 
 
 
11. Sudjelovanje na radnom sastanku Savjeta mladih Grada Koprivnice 
 
Predstavnici Savjeta mladih Grada Trogira sudjelovali su na radnom sastanaku Savjeta mladih 
Grada Koprivnice, koji se održao u Koprivnici 28. i 29. studenog 2015. 
Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na predavanju o vještinama javnog zagovaranja koje je 
održao prof. Kresojević, radnom sastanku s kolegama iz svih krajeva RH, radionici zaklade 
FES te na debati o izbjegličkoj krizi. 
 
 
12. Prikupljanje sredstava za otvorenje socijalne samoposluge 
 
Savjet mladih je u razdoblju od 4. prosinca 2015. do 18. prosinca 2015. u suradnji s Udrugom 
Dobre vile organizirao prikupljanje sredstava za otvaranje socijalne samoposluge u Trogiru. 
Akcija se održala u trogirskim osnovnim i srednjim školama tijekom prosinca. Akciji su se 
odazvali mnogobrojni mladi koji su prepoznali važnost otvaranja socijalne samoposluge. 
 
 



13. Sudjelovanje u organizaciji prvenstva Hrvatske u ocjensko spretnosnim vožnjama 
 
Savjet mladih Grada Trogira bio je sponzor te sudionik u organizaciji Prvenstva Hrvatske u 
ocjensko spretnosnim vožnjama koje je organizirao Autoklub „Trogir“. 
Prvenstvo Hrvatske odvilo se 5. i 6. prosinca 2015. na parkingu Brodotrogira i hotela 
„Medena“. 
 
 
14. Održavanje javne tribine „Gdje, što i zašto studirati?“ 
 

Dana 14. prosinca 2015. u Gradskoj je vijećnici održana javna tribina pod nazivom ''Što, gdje 
i zašto studirati?''. 
Predavanja su održale doc. dr. sc. Marija Boban, pročelnica Katedre za ekonomske i 
financijske znanosti Sveučilišta u Splitu te Ivana Ivić, predsjednica ELSA-e Split i Valentina  
Ćubrilo,potpredsjednica za STEP.  
U uvodnom predavanju pod nazivom ''Studirati ili ne - pitanje je sad'', doc. dr. sc. Marija 
Boban srednjoškolcima predstavila je visokoškolsko obrazovanje. Studentice Pravnog 
fakulteta u Splitu Ivana Ivić i Valentina Ćubrilo održale su predavanje ''Studiraj, putuj i radi u 
inozemstvu'' i pritom upoznale mlade sa svim prednostima programa razmjene studenata. 
 
 
15. Sudjelovanje na okruglom stolu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije na 
temu „Mladi – poduzetništvo i zapošljavanje“ 
 
Dana 16. prosinca 2015. članovi Savjeta mladih sudjelovali su na okruglom stolu Savjeta 
mladih Splitsko-dalmatinske županije na temu “Mladi – poduzetništvo i zapošljavanje“. 
Cilj ovog okruglog stola bio je potaknuti, obrazovati i educirati mlade na temu poduzetništva. 
 
 
16. Sudjelovanje na javnoj tribini „Perspektiva i budućnost Bosne i Hercegovine – 
postdaytonska BiH“ 
 
Dana 18. prosinca 2015. članovi Savjeta mladih sudjelovali su na javnoj tribini „Perspektiva i 
budućnost Bosne i Hercegovine – postdaytonska BiH“, u organizaciji Studentskog zbora 
Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a povodom 20. obljetnice potpisivanja 
Daytonskog mirovnog sporazuma, kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. 
 
 
17. Radni sastanak s predstavnicima Udruge gradova i predstavnicima savjeta mladih  
 
Predstavnici Savjeta mladih Grada Trogira sudjelovali su na radnom sastanaku s 
predstavnicima Udruge gradova i predstavnicima savjeta mladih iz Jastrebarskog, Koprivnice, 
Čakovca i Lepoglave, koji se održao u Zagrebu 18. i 19. prosinca 2015. 
Tema sastanka je bila osnivanje Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske. 
 
 
18. Organiziranje javne tribine „Kako pružiti prvu pomoć“ 
 
U organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira, 29. prosinca 2015. u Gradskoj je vijećnici 
održana javna tribina pod nazivom ”Kako pružiti prvu pomoć”. Predavanje je održala dr. 
Jelena Aranza, specijalista hitne medicine i licencirani predavač/ispitivač Prve pomoći. Kroz 



svoje je izlaganje dr. Aranza prisutnima predstavila neke od postupaka koje je važno 
poznavati ako se nađemo u situaciji u kojoj je unesrećenoj osobi potrebno pružiti pomoć. 
 
 
 
 
 
 

 
Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira 

 
Toni Cvijanović  v.r. 


