
 
 

 
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 na 10. je sjednici, održanoj dana 5. siječnja 2018. god., donio i podnosi 
Gradskom vijeću Grada Trogira 
 

IZVJEŠĆE 
O RADU SAVJETA MLADIH GRADA TROGIRA 

ZA 2017. 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 2017. 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 predstavnicima  
Savjeta mladih drugih gradova, općina i županija.  
 

Djelovanje Savjeta mladih Grada Trogira u 2017. godini: 
 
1. KONFERENCIJA „IZBJEGLIČKA KRIZA U HRVATSKOJ I EUROPI“ 

 

U Gradskoj vijećnici Grada Trogira dana 10. ožujka 2017. održana je konferencija pod 

nazivom „Izbjeglička kriza u Hrvatskoj i Europi“. Organizator je konferencije bio Savjet 

mladih Grada Trogira.  

Na samome je početku prisutne uzvanike pozdravio Ivan Šustić, zamjenik predsjednika 

Savjeta mladih Grada Trogira. Osim gostiju na panel raspravi, ovaj su događaj uveličali 

Damir Gabrić, pročelnik Splitsko-dalmatinske županije, Radovan Slade – Šilović, zamjenik 

gradonačelnika Grada Trogira te Ante Škrobica, predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira, 

kao i Koordinacije gradskih savjeta mladih RH. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom 

predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.  



Moderatorica konferencije doc.dr.sc. Marija Boban, nositeljica kolegijā Sustavi nacionalne 

sigurnosti te Nove tehnologije, intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost na Odjelu za 

forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, u samome je uvodu istaknula problematiku 

izbjegličke krize, koja je zaista vrlo kompleksna i stoga zahtijeva stručne i studiozne rasprave.  

Na Konferenciji su sudjelovali dr.sc. Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjske poslove u 

Hrvatskom saboru, predsjednica HKS-a gđa. Ruža Tomašić te dr.sc. Jurica Botić, stručnjak za 

političku geografiju i geografiju religije.  

Na kraju večeri svi su prisutni imali mogućnost za druženje s gostima uz prigodni domjenak.  

 

2. TROGIR U BRUXELLESU 

 

U organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira, pod pokroviteljstvom zastupnica Željane Zovko 

i Ivane Maletić, dana 24. travnja 2017. u Europskom je parlamentu održana konferencija 

povodom obilježavanja 20. obljetnice upisa Trogira na Listu svjetske baštine UNESCO-a.  

U uvodom obraćanju prisutnima su se obratili Ante Stipčić, gradonačelnik Trogira i Ante 

Škrobica, predsjednik Savjeta mladih grada Trogira. Uz njih posebnosti trogirske povijesne i 

kulturne baštine predstavili su pred više od 70 sudionika konferencije ravnateljica Muzeja 

Grada Trogira dr.sc. Fani Celio Cega, pročelnik Konzervatorskog ureda dr. sc. Radoslav 

Buzančić i pročelnica Upravnog odjela za EU fondove i gospodarski razvoj Patricia Pavlov.  

Predstavljen je Trogir u opisima europskih putopisaca 19. stoljeća, umjetnost i arhitektura 

Splita i Trogira u prvoj polovini 13. stoljeća te njezina univerzalna vrijednost na Listi svjetske 

baštine UNESCO-a. Sudionici su detaljnije upoznati i s projektom Trogirska kamena 

enciklopedija, za koji je Grad Trogir dobio 5,8 milijuna kuna iz EU fondova, Operativnog 

programa za konkurentnost i koheziju, za pripremu tehničke dokumentacije obnove zaštićenih 

kulturnih dobara u staroj gradskoj jezgri. Na konferenciji su prisustovali hrvatski zastupnici u 

Europskom parlamentu.  

Konferenciju je upotpunila i prigodna izvedba „Lijepe naše“ u interpretaciji Joško Ševe 

hrvatskog kazališnog, televizijskog i filmskog glumca, a u večernjim satima, u prepunoj 

kapeli pokraj Europskog parlamenta, održan je koncert Klape Tragos.  

Nakon konferencije snimljeno je i posebno izdanje emisije iz srca Europe u Europskom 

parlamentu posvećeno posjetiteljima iz Grada Trogira i obilježavanju 20.-te obljetnice upisa 

Trogira na Listu svjetske baštine UNESCO-a.  

 

 

3. MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH  

 

Otvaranje Međunarodnog tjedna mladih 5.8. 

Međunarodni tjedan mladih je otvoren izložbom fotografija „Trogir – grad kao vrijeme star“.  

Izložbu fotografija su otvorili zamjenica gradonačelnika Grada Trogira gđa. Ruža Kovačević 

Bilić, ravnateljica Muzeja grada Trogira dr.sc. Fani Celio Cega i predsjednik Savjeta mladih 

Grada Trogira Ante Škrobica, a svojim glazbenim umijećem ju je obogatila Dakica Sanko na 

violini. 

 

Foto natječaj „Trogir u fokusu“ 6.8. 



Foto natječaj se 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. U 

konkurenciji od 33 pristigle fotografije, prvo je mjesto osvojio Dominik Petar Čavka, drugo 

Joško Herceg, a treća je nagrada pripala Ivani Kovačević. Tema natječaja bila je: "Trogir - 

kamena ljepotica". 

 

Turnir u nogometu 8.8. 

Povodom Međunarodnog tjedna mladih održan je i turnir u nogometu. Ukupno se prijavilo 12 

ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa "Pantana", drugo mjesto "Super sport", a treće ekipa 

"Mačak". 

 

Turnir u košarci 9.8. 

Na turnir u košarci prijavilo se 11 ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa "Vozi", drugo mjesto 

"Rudari", a treće ekipa "4youcrew". Najbolji igrač turnira je Ivan Rašetina. 

Sama svrha turnira bila je poticanje mladih na bavljenje sportom te podizanje svjesti mladih o 

važnosti sportskih aktivnosti. 

 

Zatvaranje Međunarodnog tjedna mladih 12.8. 

Na Trgu Ivana Pavla II održano je zatvaranje Međunarodnog tjedna mladih. 

Nastupili su: Emma Uvalic, Kornelija Petak, Đana Smajo, Lucija Smajo, Roko Sedlar, 

Gabriela Braicic, Lana Rubelj i Monika Jukic. 

 

4. DODJELA NAGRADA ZA NAJBOLJE SPORTAŠE U 2016.  

 

Sportaši grada i sportski djelatnici okupili su se 31. ožujka 2017. u Kneževom dvoru na 

manifestaciji koju je organizirala Zajednica sportskih udruga Trogira u suradnji sa Gradom i 

Savjetom mladih Grada Trogira.  

Nagrade za uspjehe ostvarene u 2016. godini osvojili su:  

 Antea Papić – kategorija Najbolja sportašica  

 Toni Erceg i Nikola Rožić – kategorija Najbolji sportaš(i)  

 Ekipa Muškog rukometnog kluba Trogir, generacija 2002./2003. – kategorija Najbolja 

muška ekipa  

 Seniorska ekipa Ženskog odbojkaškog kluba Trogir – kategorija Najbolja ženska ekipa  

 Sandra Baturina, prof. – kategorija Najbolji trener/ica  

 Mira Puljiz – kategorija Sportski djelatnik Grada za 2016.  

Priznanje za promicanje trogirskog sporta dobili su Ante Šola, juniorski prvak Hrvatske u 

biljaru i osnovnoj školi „Majstor Radovan“ za osvojeno 1. mjesto na Državnom prvenstvu u 

školskom sportskom natjecanju za djevojčice 5. i 6. razreda u rukometu te njihovi nastavnici 

Emil Kursan i Lucijana Škrlj. Za nemjerljivi doprinos u radu i razvoju trogirskog rukometa 

nagrade su osvojili Frane Koc i Marin Katalinić.  

 



5. SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI KOORDINACIJE GRADSKIH SAVJETA 

MLADIH RH 

 

Početkom svibnja 2017. članovi Savjeta mladih sudjelovali su na kongresu pod nazivom 

„Europska sigurnost i terorizam u doba migracijske krize“, organiziranom od strane Europske 

udruge studenata prava i Koordinacije gradskih savjeta mladih RH. Nakon Kongresa susreli 

su s kolegama iz Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske te održali sastanak 

na kojem su iznijeli ideje o daljnjim aktivnostima koje umreženi savjeti mladih s područja 

Hrvatske mogu provesti u djelo.  

 

6. PREDAVANJE „DRUŠTVENI I PRIVATNI ŽIVOT U TROGIRU TIJEKOM 19. 

STOLJEĆA“ 

 

Predavanje „Društveni i privatni život u Trogiru tijekom 19. stoljeća“ održano je 4. prosinca u 

Gradskoj vijećnici, u organizaciji Savjeta mladih grada Trogira.  

O toj temi govorila je dr. sc. Fani Celio Cega, ravnateljica Muzeja Grada Trogira. Ona je na 

zanimljiv način prikazala na koji su način živjeli Trogirani u prošlosti - što su jeli, gdje su 

boravili, čime su se bavili, kako su se odijevali. Bilo je govora i o uređenju samoga grada, kao 

i o funkciji kamenih palača i starinskih kuća kroz prošlost. O tome koliko je sama tema 

pobudila interes javnosti svjedoči i prepuna gradska vijećnica u kojoj se doslovno tražilo 

mjesto više. 

Čitavu su večer dodatno uljepšali članovi Amaterskog kazališta Trogir, koji su na čelu sa 

svojom voditeljicom prof. Linom Bujas izveli ulomak iz trogirske legende „Sramotni stup“. 

 

7. SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI I SKUPŠTINI KOORDINACIJE 

SAVJETA MLADIH REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Članovi Savjeta mladih su od 15. do 17. prosinca sudjelovali na predavanju “Mogućnost 

financiranja kroz nacionalne i EU fondove” u Belišću, konferenciji “Hrvatska u svijetu od 

samostalnosti do danas” u Osijeku i na Izbornoj skupštini Koordinacije savjeta mladih 

Republike Hrvatske. 

Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica je izabran za predsjednika 

Koordinacije, a Nikola Rožić za potpredsjednika zaduženog za dalmatinske županije. 

 
 
 PREDSJEDNIK  

SAVJETA MLADIH 
 

Ante Škrobica, v.r. 


