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ZAPISNIK 

sa 11. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira održane 16.travnja 2021.g. (petak) s početkom u 11:00 
sati u Gradskoj vijećnici Grada Trogira Trg Ivana Pavla II br.1/ I. kat 

 Nazočni članovi: 1.) Perković Ivan 2.) Rožić Lucija 3.) Vukman Sara 4.) Rožić Luka 5.) Čarija Marija 

 Nenazočni članovi:1.) Rožić Marija 2.) Glasnović Petra 

Nazočni zamjenici: 1.) Tomaš Vinko  

Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Rožić Luka, koji pozdravlja sve nazočne te 
konstatira da je nazočno 5 od 7 članova Savjeta mladih. Predsjednik Luka Rožić je pročitao dnevni red 
koji je prihvaćen i glasi:  

D n e v n i  r e d :  

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice 

2. Provedba ankete za mlade 

3. Pripreme za državnu maturu 

4. Razno 

 

Ad./1.Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira 

Predsjednik Luka Rožić dao je na glasovanje zapisnik s 10.sjednice te je jednoglasno donesen  

ZAKLJUČAK 

Usvaja se zapisnik s 10.sjednice Savjeta mladih Grada Trogira. 

Ad./2. Provedba ankete za mlade 

Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Luka Rožić predložio je članovima da se osmisli online 
anketa u kojoj će mladi moći odabrati određene  sportske, kulturne i zabavne sadržaje koje žele na 
području grada Trogira. Prijedlog je jednoglasno usvojen i realizirat će se u idućih nekoliko tjedana. 

 



Ad./3. Pripreme za državnu maturu 

S obzirom da srednje škole na području Grada Trogira ove godine zbog epidemiološke situacije ne 
održavaju pripreme za državnu maturu, članovi Savjeta mladih Grada Trogira jednoglasno su odlučili 
organizirati pripreme za obvezne predmete na državnoj maturi ( Hrvatski, Matematika, Engleski ). 
Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira se obvezao kontaktirati  profesore koji su voljni realizirati 
nastavu za   pripremu državne mature . Također će u dogovoru s privreminim pročelnikom Upravnog 
odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada , pronaći i model financijske naknade za rad 
profesora, na istim pripremama. 

Ad./4. Razno 

Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira  je obavijestio članove o projektu Erasmus + Sport. Uskoro 
će se objaviti Natječaj za prijavu projektnih prijedloga. Predsjednik Savjeta mladih se obvezao 
obavijestiti predsjednika Zajednice sportskih udruga „Trogir“ Dubravka Škokića, kako bih na vrijeme 
mogli pripremiti dokumentaciju i uključiti klubove s područja Trogira u program.  

 

Sjednica je završila u 12:00 h. 

 

 

Zapisnik vodio:         Predsjednik Savjeta mladih 
Luka Rožić          Luka Rožić 


