
GRAD TROGIR 

SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA 

 

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („N.N.“ br. 41/14) i članka 20. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 

Grada Trogira („Službeni glasnik Grada  Trogira“ br. 6/14) Savjet mladih Grada Trogira je na 2. sjednici održanoj dana 

21. listopada 2022.g. donio je 

 
Program rada  

Savjeta mladih Grada Trogira sa   financijskim planom za 2023.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 9. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2022. godine donijelo Odluku o izboru članova 

Savjeta mladih. 

Članovi Savjeta mladih koji su tada izabrani su: Dora Maravić (predsjednica), Domagoj Maljković (zamjenik 

predsjednice), Karla Milat, Karla Muštra, Karmela Rožić, Lea Cvetko i Anka Županović. Također, izabrano je i 7 

zamjenika članova: Tajra Kadrić, Luka Balić, Branka Lijović, Karla Žarković, Nikolina Ružičić, Katarina Bakica i Tonka 

Parčina. 

Mandat članova Savjeta mladih  traje 3 godine. 

 

Program rada Savjeta mladih za 2023. godinu sadrži  sljedeće aktivnosti: 

-organizacija raznih sportskih manifestacija 

-provođenje humanitarnih i volonterskih akcija 

-promoviranje Savjeta mladih grada Trogira 

-suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija, konzultiranje sa Savjetima mladih o temama koje su 

bitne za mlade i organizacija susreta s predstavnicima udruga koje se bave mladima 

-održavanje predavanja govornika stručnjaka na temu edukacije, poslovanja, znanosti, tehnologije i kreativnosti 

-obilježavanje Dana grada Trogira 14. studenog 2023. 

-obilježavanje međunarodnog tjedna mladih 

-poticanje mladih na nastavak školovanja i dodatnu edukaciju 

-edukacija mladih o društveno-odgovornom ponašanju 

-pripreme za državnu maturu 

-Trogirska adventura 

 
AKTIVNOSTI 

1. Organizacija raznih sportskih manifestacija 

Cilj: Potaknuti djecu i mlade na aktivno bavljenje sportom 

Metode: Organizacija „Jadranskih susreta“ i ostalih sportskih natjecanja, turnira i ostalih događaja. Upoznavanje mladih 

s radom sportskih klubova na području Trogira. Dodjela raznih nagrada unutar sportskog okvira. 

 
2. Provođenje humanitarnih i volonterskih akcija Cilj: Pomaganje potrebitima 

Metode: Mladima treba podići svijest o humanosti i volontiranju. Na primjer: sakupljanje božićnih darova za djecu i 

odrasle slabijeg imovinskog stanja u gradu Trogiru, suradnja sa školama u humanitarnim i volonterskim akcijama, 

prodaja kolača, prodaja stvari napravljenih od vrtićke djece i doniranje tih namirnica i novca raznim humanitarnim 

udrugama. Također mladima treba podizati svijest o važnosti darivanja krvi osobito oko 25.10. kada je Dan darivatelja 

krvi u Hrvatskoj. Naša humanitarna djela ne moraju se ograničiti samo na Trogir. 



  3.Promoviranje Savjeta mladih grada Trogira Cilj: Upoznavanje građana s aktivnostima Savjeta mladih 

Metode: Izrada promotivnih materijala, promoviranje Savjeta mladih  preko društvenih mreža (Instagram, TikTok, 

Facebook…). 

 
 4.Suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova, općina i županija, konzultiranje sa Savjetima mladih  o temama    

 koje su bitne za mlade i organizacija  susreta s predstavnicima udruga koje se bave mladima 

Cilj: Umrežiti rad savjeta mladih s drugih područja, suradnja na aktivnostima i projektima, umrežavanje  udruga koje se 

bave mladima 

Metode: Organizacija javnih tribina, sudjelovanje na konferencijama savjeta mladih, sudjelovanje na seminarima i 

raznim događanjima u organizaciji drugih savjeta mladih 

 
 5. Obilježavanje Dana grada Trogira 14.studenog 2023. 

Cilj: Uključiti sve uzraste u javni život grada 

Metode: Organizacija zabavnog programa za mlade, organizacija sportskih manifestacija u suradnji s sportskim 

klubovima 

 
 6.Obilježavanje međunarodnog tjedna mladih 

Cilj: Obilježiti međunarodni tjedan mladih, potaknuti samoorganiziranje mladih u programe organiziranog slobodnog 

vremena 

Metode: Organiziranje izložbi, zabavnog programa, natjecanja i sl. 

 
 7.Poticanje mladih na nastavak školovanja 

Cilj: Povećanje broja učenih i mladih stručnjaka na  području grada Trogira 

Metode:Savjetodavne i konzultacijske usluge, dostupnost informacija i mogućnosti 

 
8.Poticanje mladih na poduzetništvo 

Cilj: Otkrivanje i poticanje mladih, perspektivnih i inovativnih ljudi na poduzetničke aktivnosti 

Metode: Suradnja s HUB Trogir, organiziranje predavanja (iz raznog spektra povezanog s poduzetništvom), dodjela 

nagrada i sl. 

 
9.Edukacija mladih o društveno-odgovornom ponašanju 

Cilj: Osvješćivanje mladih o ekologiji, okolišu i odgovornom ponašanju 

Metode: Ekološke akcije, akcije čišćenja i zaštite okoliša, održavanje edukativnih programa na temelju čovjekovog 

učinka na okolinu 

 
10.Pripreme za državnu maturu 

Cilj: Pomoć maturantima tijekom priprema za državnu maturu 

Metode: Održavanje priprema za osnovne na državnoj maturi ( Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik) 

 
11.Trogirska adventura 

Cilj: Promoviranje kako trogirske adventure tako i Savjeta mladih  kroz razne zabavne sadržaje 

Metode: Organizacija koncerata mladih glazbenika, suradnja s Likovnom udrugom  Trogir  

 
II. 

Financijski plan za ostvarenje aktivnosti iz programa Savjeta mladih u proračunu Grada Trogira za 2023. godinu: 

 

Aktivnosti: Potrebna sredstva: 

Organiziranje sportskih manifestacija,kulturnih događaja, 

humanitarnih i volonterskih aktivnosti,održavanje predavanja i 
ostalih edukacija 

30.000,00 kn 

Promidžbeni materijali Savjeta mladih 3.000,00 kn 

Suradnja Savjeta mladih  s drugim organizacijama i službena 
putovanja 

15.000,00 kn 

Ostali troškovi 2.000,00 kn 

Ukupno: 50.000,00 kn 

 



 
III. 

 
Ovaj Program rada dostavlja se na odobrenje Gradskom  vijeću Grada Trogira. 

Trogir, 21.listopada 2022. godine 

 
        

                PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH                    

                

                                                 Dora Maravić,v.r. 
 

 


