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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (,,N.N.“br. 4/14..) i članka 22. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br.. 6/14.) Savjet 
mladih Grada Trogira na 5. je sjednici, održanoj dana 13. siječnja 2017. god., donio  i podnosi 
Gradskom vijeću Grada Trogira 
 

IZVJEŠĆE 
O RADU SAVJETA MLADIH GRADA TROGIRA 

ZA 2016. 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 2016. godini Savjet mladih održao je ukupno šest 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  
Savjeta mladih drugih gradova, općina i županija. 
 

Djelovanje Savjeta mladih Grada Trogira u 2016. godini: 
 

KONFERENCIJA „MLADI I EU“ 
 

Od 19. do 20. ožujka 2016. u hotelu „Medena“ u Trogiru održana je konferencija pod 
nazivom  „Mladi i EU“. Konferencija je održana u organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira 
i Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske. Partneri su na ovome projektu 
bili Grad Trogir, Turistička zajednica Grada Trogira, Savjet mladih Splitsko-dalmatinske 
županije, Splitsko-dalmatinska županija, Udruga gradova te Ministarstvo socijalne politike i 
mladih.  

O tome koliko je čitava ideja bila dobro prihvaćena svjedoči i činjenica da je glavni 
pokrovitelj bila predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja je izrazila 
želju da takva ciljana edukacija i razmjena iskustava među više od 250 članova različitih 
savjeta mladih koji su se odazvali pridonese jačanju suradnje s ciljem unaprjeđivanja položaja 
mladih u Hrvatskoj. 
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U subotu (19. ožujka) predavanje pod nazivom "Mladi i EU" održala je hrvatska zastupnica u 
Europskom parlamentu mr.sc. Ivana Maletić, koja je naglasila da se najveći potencijal naše 
zemlje nalazi upravo u mladima. Drugoga dana (20. ožujka) predavanja su održali mr.sc. 
Marko Curavić, predstavnik Europske komisije i doc.dr.sc. Marija Boban, pročelnica Katedre 
za ekonomske i financijske znanosti na Pravnom fakultetu u Splitu.  

Sva su predavanja bila izvrsno prihvaćena od strane mladih, a njihov je odaziv dodatan 
pokazatelj toga da su mladi spremni zajedničkim radom postići bolji položaj u vlastitoj zemlji. 

 
OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG TJEDNA MLADIH 2016. 

 
Međunarodni tjedan mladih, drugi po redu, obilježen je u razodblju od 5. do 12. kolovoza. 
Generalni pokrovitelji bili su Grad Trogir i Turistička zajednica Grada Trogira. Medijski 
pokrovitelji bili su HRT Radio Split, Slobodna Dalmacija, Radio Trogir, Dalmacija news i 
Dalmatinski portal. Predsjednik organizacijskog odbora bio je Ante Škrobica. 
 

 Otvaranje Međunarodnog tjedna mladih 5.8. 
 
Otvaranje Međunarodnog tjedna mladih obilježeno je u atriju Muzeja grada Trogira izložbom 
fotografija s prošlogodišnjeg foto-natječaja. Naziv izložbe bio je „Trogir – grad sretnog 
trenutka“. Izložbu su otvorili gradonačelnik Grada Trogira g. Ante Stipčić i predsjednik 
Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica, a svojim ju je glazbenim umijećem  obogatila 
Iva Pecotić na violini. Na izložbi su sudjelovali i predstavnici Inicijative za osnivanjem foto 
kluba Trogir . 

Na izložbi su izložene fotografije sljedećih autora; Angela Buličić („Love for life“, „Svirači“), 
Antonio Miše („Party antika“, „No photo“, „Šetnja Trogirom“), Katica Letica („Stvarna 
sreća“, „Happy moment“), Joško Herceg („Prije poljupca“, „Razred“), Zlatan Letica („Happy 
moment forever“), Mario Božinović („Ljubav u parku“), Irena Šakić („Dalmatinska pisma“). 

 Foto natječaj „Trogir u fokusu“ 6.8. 
 
Foto natječaj organizirao se 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. U 
konkurenciji od 22 pristigle fotografije, prvo je mjesto osvojila Petra Kakić, drugo Ana 
Curavić, a treća je nagrada pripala Zlatanu Letici. Tema natječaja bila je: "Trogir - grad kao 
vrijeme star". 
 

 Turnir u nogometu 7.8. 
 

Sportski dio Međunarodnog tjedna započeo je turnirom u nogometu, održanom u sportskoj 
dvorani „Vinko Kandija“. Prvo mjesto na turniru osvojila je ekipa "El clasico", drugo mjesto 
"Albatros", a treće ekipa "Požarina". Nagradu za najboljeg igrača osvojio je Toni Matijević. 
Svrha turnira bila je poticanje mladih na bavljenje sportom te podizanje svjesti mladih o 
važnosti sportskih aktivnosti. 
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 Koncert mladih glazbenika  8.8. 
 
U predivnom ugođaju gradskoga trga, a povodom Međunarodnog tjedna mladih, održan je 
koncert mladih glazbenika našega grada, na kojem su do izražaja došli talent i rad. 
Nastupili su Alen Đuras, Emma Uvalić, Dina Stipčić i Darija Žaja. 
 

 Turnir u košarci 9.8. 
 
Povodom Međunarodnog tjedna mladih održan je i turnir u košarci. I ovaj je turnir održan u 
sportskoj dvorani „Vinko Kandija.“ Prvo je mjesto osvojila ekipa "Gori Liberec", drugo ekipa 
"4 bivša", a treće ekipa "Koga briga". Svrha turnira bila je poticanje mladih na bavljenje 
sportom. 
 

 Koncert mladih glazbenika 11.8. 
 
U atriju Kneževog dvora održan je koncert klasične glazbe na kojem su nastupili Iva Pecotić 
(violina), Luka Jadrić (violina) i Josip Tomasović (glasovir). 
 

 Zatvaranje Međunarodnog tjedna mladih 12.8. 
 
Međunarodni je tjedan mladih zatvoren u Kneževom dvoru koncertom mladog i ambicioznog 
trogirskog glazbenika Dina Biočića. 
 

SIMULIRANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
 

Dana 24. veljače 2016. Savjet mladih započeo je s projektom simulacije sjednice Gradskog 
vijeća.  Učenici su se upoznali s podjelom vlasti u RH, funkcioniranjem Lokalne samouprave 
i s djelokrugom gradonačelnika, gradskog vijeća, pročelnika i drugih.. 

Organizatori simulacije su Savjet mladih Grada Trogira i Zaklada Friedrich Ebert. 

Trodnevni projekt koji ima za cilj upoznati mlade s funkcioniranjem lokalne samouprave, 
završio je u 26.veljače simuliranom sjednicom Gradskog vijeća na kojoj su sudjelovali mladi 
grada Trogira podijeljeni u tri „Političke stranake“ i to: Stranka „Mladi za Trogir“ – MZT, 
„Stranka trogirskih demokrata“-STD i Trogirska stranka Ivan Lucić - TSIL  

Kroz pitanja, prijedloge i odgovore mlade je vodila „Predsjednica Gradskog vijeća“ Patricija 
Pavlov, inače Pročelnica za EU fondove i gospodarski razvoj.  

Sjednici je nazočio gradonačelnik Ante Stipčić koji je strpljivo odgovarao na vijećnička 
pitanja, a potom ih pohvalio za odlične ideje i prijedloge koje su iznijeli baš poput pravih 
vijećnika.  

U simulaciji je sudjelovalo dvadeset srednjoškolca SŠ Ivan Lucić i petero studenata koji su 
zahvaljujući ovom projektu imali priliku naučiti kako je to biti vijećnik, a kako su nam rekli, 
svidjele su im se te uloge.  

Pitanja mladih vijećnika i vijećnica odnosila su se na bolje poticanje mladih na obrazovanje, 
postsezonski turizam, bolju regulaciju prometa i osvjetljenje pješačkih prijelaza, prenamjena 
trogirskog kina u multifunkcionalan centar, renoviranje kule Kamerlego i obnova parka 
Garagnin.  
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- Ovaj projekt mlade potiče na aktivno djelovanje u zajednici i razbija predrasude o politici i 
političarima, kazao je pozdravljajući nazočne vijećnike predsjednik Savjeta mladih Grada 
Trogira Toni Cvijanović, zahvalivši im se na sudjelovanju u projektu.  

Inače, za ove uloge kroz tri dana mlade su pripremali Danijela Beretin Arno Vinković i 
Blanka Smoljan iz Zaklada Friedrich Ebert. 

 
KLUB MLADIH 

 

Dana 15. rujna 2016. održana je osnivačka skupština Kluba mladih Trogir, čije su osnivanje 
inicirali članovi Savjeta mladih Grada Trogira. 

Na osnivačkoj skupštini za predsjednicu Upravnog odbora izabrana je naša članica Sarah 
Lipovac, za potpredsjednika Dominik Petar-Čavka a za tajnicu Blanka Ugrina. Članovi 
upravnog odbora su Domagoj Čorić i Petra Kakić. 

Izabrana predsjednica je zahvalila kolegama na povjerenju te je istaknula kako će Klub 
mladih Trogir uz Savjet mladih Grada Trogira svojim aktivizmom nastojati potaknuti što veći 
broj mladih na aktivnije sudjelovanje u društvu. Također, pozvala je mlade koji su 
zainteresirani za angažman i volontiranje u društvu da se priključe Klubu mladih. 

 
KOORDINACIJA GRADSKIH SAVJETA MLADIH RH 

 

Savjet mladih Grada Trogira inicirao je pokretanje Koordinacije gradskih savjeta mladih 
Republike Hrvatske. Riječ je o udruzi koja trenutno okuplja članove 30 gradskih savjeta 
mladih s ciljem razmjene iskustva i davanja savjeta donositeljima odluka za mlade.  

Koordinacija je osnovana 4. siječnja 2016. i iz birokratskih je razloga tom prigodom odabrano 
tehničko vodstvo s mandatom do skupštine u ožujku, kada se predsjedništvo proširilo na 15 
članova i kada je izabrano novo predsjedništvo. Tehničko je vodstvo bilo zaduženo za 
rješavanje poslova s Državnom upravom te registraciju Udruga u pripadajuće registre. Nakon 
toga su održani radni sastanci u Splitu, Puli, Osijeku i Zagrebu te se s članovima gradskih 
savjeta mladih raspravljalo o prijedlogu konačnog Statuta Koordinacije, koji je zajedno s 
novim vodstvom izglasan na skupštini na kojoj su bili nazočni predstavnici tadašnjih 28 
gradskih savjeta mladih. U vodstvo Koordinacije izabrani su i članovi trogirskog Savjeta 
mladih Ante Škrobica, Toni Cvijanović i Jelena Đorđević. 

Skupština je održana u sklopu dvodnevne konferencije Mladi i EU, koja se odvila pod 
pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar- Kitarović. Samu ideju za 
osnivanjem članovi Savjeta mladih Grada Trogira dobili su iz neformalnih razgovora koje su 
vodili s kolegama iz drugih savjeta mladih na prvoj nacionalnoj Ljetnoj akademiji članova 
savjeta mladih, koja se održala u Labinu u rujnu 2015. godine. Kroz te su razgovore uočili 
potrebu razmjene iskustva i primjera dobre prakse te boljeg razumijevanja i unaprjeđenja 
Zakona o savjetima mladih. Nakon toga su početkom prosinca na poziv kolega iz Koprivnice 
sudjelovali na radnom sastanku na kojem su predložili osnivanje platforme koja bi okupljala 
članove savjeta mladih i koja bi se bavila razmjenom iskustva, kao i davanjem savjeta 
donositeljima odluka za mlade. Nedugo nakon toga organizirani su radni sastanci s 
predstavnicima Udruge gradova, Zaklade FES i Ministarstva socijalne politike i mladih. Svi 
su oni spremno podržali ideju i dali zeleno svjetlo osnivanju Koordinacije. Početkom ove 
godine, točnije 4. siječnja, održali smo osnivačku skupštinu na kojoj smo izabrali tehničko 
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vodstvo s mandatom do skupštine u ožujku, kada se predsjedništvo proširilo na 15 članova i 
kada je izabrano novo predsjedništvo. 

HUMANITARNE AKCIJE 
 
1. Organiziranje humanitarne akcije dobrovoljnog darivanji krvi 
 
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira sudjelovali su tijekom 2016. godine u nekoliko 
humanitarnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. 
 
2. Humanitarna večer „Mladi za mlade“ 
Dana 14. studenog 2016. (srijeda) održana je humanitarna večer „Mladi za mlade“. Tom je 
prigodom Savjet mladih Grada Trogira pomogao učenicima i profesorima SŠ „Ivan Lucić“, 
Trogir u organizaciji humanitarnih akcija, pri čemu je od organizacije glazbene večeri i 
prodaje kolačal ukupno prikupljeno 6.450,00 kn. Organizaciji su dodatno pomogli i Župni 
ured Sv. Lovre, OŠ „Majstor Radovan“ i OŠ „Petar Berislavić“ iz Trogira. 
 

RADNI SASTANCI I EDUKACIJE 
 
1. Sjednice Koordinacije gradskih savjeta mladih RH 
 
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica, Toni Cvijanović i Jelena Đorđević u 
svojstvu predsjednika, potpredsjednika i člana Predsjedništva Koordinacije gradskih savjeta 
mladih Republike Hrvatske sudjelovali su na sjednicama Koordinacije, i to na prvoj sjednici 
održanoj 7.svibnja u Zagrebu, drugoj sjednici održanoj 20. srpnja u Zagrebu, trećoj sjednici 
održanoj 1. rujna u Sisku, četvrtoj sjednici održanoj 23. listopada u Crikvenici te petoj 
sjednici održanoj 28. prosinca u Zagrebu. 
 
2. Strukturirani dijalog 
 

Dana 17. lipnja 2016. članovi Savjeta mladih Grada Trogira sudelujovali su na „Konferenciji i 
nacionalnoj konzultaciji Strukturiranog dijaloga“ u hotelu „Panorama“ U Zagrebu. 

Na konferenciji je bilo govora o važnosti strukturiranog dijaloga kao interaktivnog alata koji 
mladima daje priliku da svoje mišljenje o određenom pitanju upute najvišim političkim 
razinama, životnim vještinama koje su danas mladima potrebne da bi se mogli uspješno 
suočiti s izazovima modernog, europskog društva te će se u konačnici mladi u neformalnoj i 
participativnoj atmosferi susresti s predstavnicima donositelja odluka kako bi razmijenili 
mišljenja o ovim temama. 

Konferenciju je organizirala Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u 
Hrvatskoj, a koju čine predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za 
mobilnost i programe EU, Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže 
mladih Hrvatske. 

 
3. Planska igra – lokalna samouprava 
 

Predsjednika Savjeta mladih Ante Škrobica od 30. rujna do 2. listopada 2016. sudjelovao je 
edukaciji o metodi građanskog odgoja „Planska igra - lokalna samouprava“, koju je 
organizirala njemačka Zaklada Friedrich Ebert Stiftung. Edukacija je održana u hotelu 
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„Dubrovnik“ u Zagrebu. Neke od tema seminara bile su: Lokalna samouprava - djelokrug 
lokalne samouprave, tijela jedinica lokalne samouprave, savjet mladih, financiranje 
jedinica lokalne samouprave i dr. 

 
4.  Sudjelovanje na EYE 2016 u Strasbourgu 
 

Dana 21. i 22. svibnja 2016. tadašnji predsjednik Toni Cvijanović i tadašnji zamjenik 
predsjednika Ante Škrobica sudjelovali su na EYE2016 - European Youth Eventu, održanom 
u Europskom parlamentu u Strasbourgu. 

 
5. Sudjelovanje na konferenciji „Važnost uključivanja u politiku” u Crikvenici 
 

Dana 22. i 23. listopada 2016. članovi su Savjeta sudjelovali na konferenciji "Važnost 
uključivanja u politiku" u organizaciji Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike 
Hrvatske, a u suradnji sa Savjet mladih Grada Crikvenice. 

Gosti predavači druge konferencije u organizaciji Koordinacije bili su: Maja Grubišin - 
pomoćnica ministra pravosuđa (MOST), Dragan Vulin - zamjenik župana Osječko-baranjske 
županije (HDSSB), Ivona Milinović - asistentica u uredu zastupnika u Europskom parlamentu 
(HDZ) i Nenad Livun - predsjednik Foruma mladih SDP Hrvatska (SDP). 

Svi zainteresirani posjetitelji imali su priliku iz prve ruke čuti iskustva mladih i perspektivnih 
gostiju predavača kako su oni svojim trudom i radom stekli dosadašnje iskustvo te njihove 
poglede na važnost uključivanja mladih u politiku. Svi predavači složili su se oko jednoga; da 
samim rođenjem svi postaju dijelom politike, htjeli to ili ne te da je iznimno važno uključivati 
se u nju kako bi dolazilo do promjena bitnih za mlade. Naglasili su i kako je važno poticati 
mlade da izlaze na izbore da bi sami mijenjali stvari, te da je potrebno pravovremeno 
preispitivati sebe i opredjeliti se za političku opciju prema vlastitim uvjerenjima. S obzirom 
da je Zakon o mladima na snazi još iduću godinu, članovi Koordinacije istaknuli su u raspravi 
da će im u nadolazećem periodu njegove izmjene i konstruktivni prijedlozi izmjena zasigurno 
biti glavni fokus u čemu očekuju i od političara da će imati sluha za njih. 

Nakon Konferencije održana je proširena sjednica Predsjedništva Koordinacije, gdje su osim 
izvješća o proteklom  radu  i aktivnostima članovi prošli kroz ideje za buduće aktivnosti te 
definirali smjernice za njihovu realizaciju. Koordinacija se na istoj toj sjednici službeno 
proširila za dva nova gradska savjeta.  

 
6. Sudjelovanje na konferenciji “Znanost, inovacije i startupovi – nove prilike za mlade”  
u Bruxellesu 
  

Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica i zamjenik predsjednika Ivan Šustić 
na poziv zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, sudjelovali su krajem studenog 
2016. na konferenciji “Znanost, inovacije i startupovi – nove prilike za mlade” u Bruxellesu. 

 
OSTALE AKCIJE 

 
1.Sudjelovanje u organizaciji dodjele nagrada za najbolje trogirske sportaše u 2015. 
godini 
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Sportaši grada i njihovi treneri okupili su se 11. ožujka 2016. u prostoru Kneževa dvora kako 
bi proglasili najbolje trogirske sportaše u 2015. Godini  na manifestaciji koju je organizirala 
Zajednica športskih udruga Trogira u suradnji sa Savjetom mladih grada Trogira. 

Posebna priznanja za promicanje trogirskog sporta uručena su sportašima i sportašicama koji 
svoje sportske karijere grade izvan grada Trogira. Priznanja su dobili: Magdalena Ečimović, 
Sunčica Lozić, Anja Škaro, Marijeta Runjić i Ivan Ivković. 

Nagrade za uspjehe ostvarene u 2015. godini osvojili su: Ana Palada (najbolja sportašica), 
Josip Palada (najbolji sportaš), MRK „Trogir“ – generacija 2002./2003. (najbolja muška 
ekipa), Klub rukometne mladeži „Trogirka“ – mlađa kadetska ekipa (najbolja ženska ekipa). 

U kategoriji sportski djelatnik grada za 2015 god. nagrađen je Đani Lučin, predsjednik MRK 
„Trogir“.  

U kategoriji najbolji trener nagrađen je Jozo Palada (Kickboxing klub „Trogir“). 

Večer su prigodnim nastupom  upotpunili Nenad Kovačev i Miro Miše. 

 
2. Anketa 
 
Članovi Savjeta mladih na svojoj su Facebook stranici sredinom siječnja 2016. objavili kratku 
anketu u kojoj su željeli čuti mišljenja mladih s područja grada o njihovom  radu te se 
informirati o tome što bi konkretno mladi željeli poboljšati i promijeniti. Rezultate ankete 
odlučili su upotrijebiti za svoj daljnji rad.  
 
3. Trogir Classic Open 2016. 
 

Krajem ožujka, točnije 19. i 20. 3. 2016. u Sportskoj dvorani „Vinko Kandija“ u Trogiru 
održano je natjecanje u powerlifting i bench pressu. Organizator natjecanja je trogirski 
powerlifting klub "Bljesak", a Savjet mladih Grada Trogira bio je jedan od pokrovitelja 
natjecanja. 

 
4. Škola ljudskih prava 

U razdoblju od 29. veljače do 4. ožujka 2016. članovi Savjeta sudjelovali su na Školi ljudskih 
prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, koju je organizirao Studentski zbor Pravnog 
fakulteta u Splitu u suradnji s većim brojem udruga mladih i za mlade. Škola je obuhvaćala 
teorijsku, praktičnu, filmsku, debatnu i natjecateljsku sastavnicu. Organizatori su na taj način 
osigurali šareniju i potpuniju obradu teme ljudskih prava. Posebno valja istaknuti gostovanja 
brojnih eminentnih predavača koji iz različitih područja ljudskog djelovanja. Neki od 
predavača bili su sveučilišni profesori Arsen Bačić, Petar Bačić, Vesna Barić-Punda, a uz bok 
njima predavat će i ustavni sudac Mario Jelušić, zamjenik pravobraniteljice Mario Krešić, 
odvjetnici Toni Vukičević i Ico Škarpa. 

5. Konferencija „Pokreni svoju ideju” 
 

Dana 15.travnja 2016. započela je konferencija pod nazivom "Pokreni svoju ideju", na kojoj 
su sudjelovali i članovi Savjeta mladih Grada Trogira. Konferencija se provela u organizaciji 
JCI-a, AIESEC-a i Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.  

U sklopu programa organiziran je Panel s poduzetnicima „Od ideje do projekta“ (Petra 
Leskovec, Mario Dadić, Vatroslav Visković, Stipe Režić, Mario Tica) te predavanje "Izvori 
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financiranja: Poticaji i potpore" (Poduzetnički Centar Solin i Studentski Poduzetnički 
Inkubator). 

 
6. Simulirani parlament 

Dana 1. travnja 2016. na Pravnom fakultetu u Splitu održao se već tradicionalni projekt 
Simuliranog Parlamenta ELSA-e Split na temu Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za 
vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. Glavni partner 
projekta bio je Savjet mladih Grada Trogira. 

Nakon svečanog otvorenja dekana Željka Radića, predsjednik Parlamenta izv.prof.dr.sc. Petar 
Bačić predložio je dnevni red sjednice koji je jednoglasno usvojen. Zastupnici su imali priliku 
predstavljati i raspravljati o predloženim amandmanima. Upoznali su rad najvišeg 
zakonodavnog tijela Republike Hrvatske te unaprijedili svoje komunikacijske vještine. 

 
7. EU projekti – od ideje do realizacije  
 
Dana 18. ožujka 2016. članovi Savjeta mladih Grada Trogira sudjelovali na predstavljanju 
knjige „EU PROJEKTI - od ideje do realizacije“ mr.sc. Ivane Maletić. 
 
8. Poduzetništvo 

Dana 13. travnja 2016. članovi Savjeta sudjelovali su na tribini pod nazivom "Povećajmo 
zaposlenost mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji",  na kojoj je sudjelovao Jason Berry, 
direktor Positive Equitya. Tribina je održana u organizaciji Savjeta mladih Splitsko-
dalmatinske županije i Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. 

 

9. Izložba: Škola u prošlosti 

Dana 25. travnja 2016. Savjet mladih sujelovao je na otvaranju izložbe „Škola u prošlosti“ u 
atriju Muzeja grada Trogira.  

To je već drugi projekt suradnje učenika SŠ Ivana Lucića i OŠ Petra Berislavića. U prepunom 
atriju posjetitelji su uživali slušajući muziciranje Sare Zeko i Marina Jakusa, klapi OŠ Petra 
Berislavića pod vodstvom Ivane Milin Pućo, te naravno u skeču sad već slavnih "Baba" u 
izvedbi učenika SŠ Ivana Lucića (Kristine Divković, Marije Mladar, Josipe Vukić i Marina 
Jakusa).  

 
10. Međunarodni dan mladih, Kaštela 
Dana 31. srpnja 2016. članovi Savjeta mladih Grada Trogira posjetili su Savjet mladih Grada 
Kaštela i njihov tradicionalni turnir u košarci koji organiziraju povodom Međunarodnog dana 
mladih. 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH: 
 

Ante Škrobica 


