REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/16-01/ 5
URBROJ: 2184/01-02/01-16-2
TROGIR,22. veljače 2016.g.

ZAPISNIK
s 13. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 22. veljače 2016. (ponedjeljak) u
9 sati u Gradskoj vijećnici.
Nazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Čorić Domagoj, 3.Đorđević Jelena, 4.Rožić Nikola,
5.Škrobica Ante
Nenazočni članovi: 1.Mrdaković Darija, 2. Rogulj Lovro
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji pozdravlja
sve nazočne te konstatira da je nazočno 5 od 7 članova Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 12. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o sklopljenom sporazumu Grada Trogira sa splitskim sveučilištem
2. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača o
sigurnosti na cestama“
3. Izvješće o sudjelovanju na radnom sastanku Savjeta mladih Grada Koprivnice
4. Izvješće o sudjelovanju u organizaciji auto utrka u organizaciji Autokluba Trogir
5. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Što, gdje i zašto studirati?“
6. Izvješće o sudjelovanju na okruglom stolu „Mladi - poduzetništvo i zapošljavanje“
7. Izvješće o sudjelovanju na javnoj tribini „Perspektiva i budućnost Bosne i Hercegovine postdaytonska BIH“
8. Izvješće o sudjelovanju na radnom sastanku predstavnika savjeta mladih u Zagrebu
9. Izvješće o sudjelovanju u akciji dobrovoljnog darivanja krvi
10. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Kako pružiti prvu pomoć?“
11. Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za otvaranje socijalne
samoposluge u Trogiru
12. Prijedlog donošenja Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2015. godinu
13. Prijedlog izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za
2016. godinu
14. Izvješće o provedenoj anketi Savjeta mladih Grada Trogira
15. Prijedlog održavanja Simulirane sjednice gradskog vijeća i obuke srednjoškolaca kroz
plansku igru „Lokalna samouprava“
16. Prijedlog organiziranja Konferencije „Mladi i EU“
17. Razno
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Na samom početku, predsjednik Savjeta predložio je da se skine s dnevnog reda točka :
13. Prijedlog izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za
2016. godinu.
S obzirom na to, predložen je sljedeći dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 12. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o sklopljenom sporazumu Grada Trogira sa splitskim sveučilištem
2. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača o
sigurnosti na cestama“
3. Izvješće o sudjelovanju na radnom sastanku Savjeta mladih Grada Koprivnice
4. Izvješće o sudjelovanju u organizaciji auto utrka u organizaciji Autokluba Trogir
5. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Što, gdje i zašto studirati?“
6. Izvješće o sudjelovanju na okruglom stolu „Mladi - poduzetništvo i zapošljavanje“
7. Izvješće o sudjelovanju na javnoj tribini „Perspektiva i budućnost Bosne i Hercegovine postdaytonska BIH“
8. Izvješće o sudjelovanju na radnom sastanku predstavnika savjeta mladih u Zagrebu
9. Izvješće o sudjelovanju u akciji dobrovoljnog darivanja krvi
10. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Kako pružiti prvu pomoć?“
11. Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za otvaranje socijalne
samoposluge u Trogiru
12. Prijedlog donošenja Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2015. godinu
13. Izvješće o provedenoj anketi Savjeta mladih Grada Trogira
14. Prijedlog održavanja Simulirane sjednice gradskog vijeća i obuke srednjoškolaca kroz
plansku igru „Lokalna samouprava“
15. Prijedlog organiziranja Konferencije „Mladi i EU“
16. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.
-verifikacija zapisnika s 12. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
Predsjednik Savjeta mladih dao je na glasovanje zapisnik s 12. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 12. sjednice Savjeta mladih.
1. Izvješće o sklopljenom sporazumu Grada Trogira sa splitskim sveučilištem
Inicijativom Savjeta mladih Grada Trogira, na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća održanoj
13. studenog 2015. (petak), 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 njihovu gradu ili županiji.
2. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Upoznavanje autosporta i edukacija mladih vozača
o sigurnosti na cestama“
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U organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira i AK „Trogir“, a u suradnji s PP „Trogir“, dana
10. studenog (utorak) 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 odgovorno ponašanje u prometu te rekao ponešto o sigurnosti u prometu
općenito. Svoja su predavanja o autosportu održali Anita Lemo i član Savjeta mladih Grada
Trogira Nikola Rožić, predstavivši mladima raznorazne discipline u ovom uzbudljivom, ali i
zahtjevnom sportu. Mlade su posebno zainteresirali kraći video-zapisi kroz koje im se
nastojalo skrenuti pažnju na poštivanje prometnih pravila kako bi se spriječio veliki broj
nesreća na cestama.
Na kraju se tribine prisutnima obratio i gradonačelnik Grada Trogira, g. Ante Stipčić, koji je
pohvalio izrazito zanimljivu i korisnu temu, naglasivši kako je ista primjerena svim uzrastima.

3. Izvješće o sudjelovanju 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, radionci zaklade
FES te na debati o izbjegličkoj krizi.
4. Izvješće o sudjelovanju u organizaciji auto utrka u organizaciji Autokluba Trogir
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 god. na parkingu Brodotrogira i hotela
„Medena“. U ukupnom poretku klubova, pobjedu je odnio AKK „SB Auto sport“, a AK
„Trogir“ zauzeo je odlično 2. mjesto. Na svečanosti proglašenja pobjednika, nagrađenima su
dodijeljeni i poklon-paketi Savjeta mladih.
5. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Što, gdje i zašto studirati?“
Dana 14. prosinca 2015. (ponedjeljak) u Gradskoj je vijećnici Grada Trogira 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 ELSA-e Split za STEP. Moderator tribine bio je potpredsjednik
Savjeta mladih Ante Škrobica.
U uvodnom predavanju pod nazivom „Studirati ili ne - pitanje je sad“, doc. dr. sc. Marija
Boban srednjoškolcima je predstavila visokoškolsko obrazovanje. Ovakvo je predavanje
mladima bilo od velike koristi s obzirom da takvim značajkama uglavnom nisu upoznati prije
samog početka studiranja. Poseban je naglasak stavljen na program cjeloživotnog
obrazovanja.

3

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, s posebnim naglaskom na stjecanju iskustava koja bi im mogla pomoći u
njihovom daljnjem napretku.

6. Izvješće o sudjelovanju na okruglom stolu „Mladi - poduzetništvo i zapošljavanje“
Dana 16. prosinca 2015. (srijeda) članovi Savjeta mladih sudjelovali su na okruglom stolu
Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije na temu “Mladi – poduzetništvo i
zapošljavanje“.
Cilj samog okruglog stola bio je potaknuti, obrazovati i educirati mlade na temu
poduzetništva.
7. Izvješće o sudjelovanju na javnoj tribini „Perspektiva i budućnost Bosne i
Hercegovine - postdaytonska BIH“
Dana 18. prosinca 2015. (petak) 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.

8. Izvješće o sudjelovanju na radnom sastanku predstavnika savjeta mladih u Zagrebu
Članovi Savjeta mladih Grada Trogira sudjelovali su na radnom sastanku predstavnika svih
savjeta mladih s područja Republike Hrvatske koji se održao u Zagrebu 18. i 19. prosinca
2015.
Cilj sastanka bio je aktivna suradnja s mladima drugih gradova, općina i županija.

9. Izvješće o sudjelovanju u akciji dobrovoljnog darivanja krvi
Dana 23. prosinca 2015. (srijeda) u prostorima NK „Trogir“ (Batarija), a u organizaciji Kluba
dobrovoljnih davatelja krvi Trogir, održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se
priključilo sedamdeset i dvoje davatelja. Sedam ih je odbijeno zbog zdravstvenih problema pa
je krv u konačnici darovalo šezdeset i pet osoba.

10. Izvješće o održanoj javnoj tribini „Kako pružiti prvu pomoć?“
U organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira, u dana 29. prosinca 2015. (utorak) 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. Moderator tribine bio je član Savjeta mladih Grada Trogira Lovro Rogulj.
Kroz svoje je izlaganje dr. Aranza prisutnima predstavila neke od postupaka koje je važno
poznavati ako se nađu u situaciji u kojoj je unesrećenoj osobi potrebno pružiti pomoć. Kako
bi se pružila adekvatna pomoć, nije važno znati samo reagirati, ve i poznavati određene
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osnove kako bi ta reakcija nastupila pravovremeno te se odvila na ispravan način. Naime,
krivo postupanje u takvim situacijama ponekad može biti kobno.
11. Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za otvaranje
socijalne samoposluge u Trogiru
Savjet mladih u suradnji s udrugom „Dobre vile“ organizirao je 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 ove akcije.
12. Prijedlog donošenja Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2015. godinu
Predsjednik Savjeta mladih Toni Cvijanović predstavio je članovima Izvješće o radu Savjeta
za 2015., koje bi trebalo biti predstavljeno na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada
Trogira. Izvješće uključuje sve aktivnosti kojima su se članovi Savjeta mladih bavili tijekom
2015. godine.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog donošenja Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2015. godinu.
13. Izvješće o provedenoj anketi Savjeta mladih Grada Trogira
U razdoblju od 15. siječnja do 1. veljače 2016. godine provedena je anketa Savjeta mladih.
Anketa je provedena virtualno, i to na Facebook stranici Savjeta mladih Grada Trogira.
Predsjednik Savjeta Toni Cvijanović, ujedno i sastavljač, svim je članovima dao na uvid
rezultate iste.
Anketi je pristupilo ukupno pedeset i dvoje ljudi. U odnosu na prošlu godinu, znatno je veći
broj ljudi upoznat s funkcijom Savjeta mladih. Kao glavne nedostatke u gradu Trogiru, mladi
navode nedovoljno sadržaja, posebice zimi. Izrazili su želju da se kino „Domobran“ i kula
„Kamerlengo“ prostorno i sadržajno bolje iskoriste te da se dodatno potiče sport u gradu
Trogiru. Sve će konstruktivne prijedloge članovi Savjeta nastojati uzeti u obzir pri svom
daljnjem radu.
14. Prijedlog održavanja Simulirane sjednice gradskog vijeća i obuke srednjoškolaca
kroz plansku igru „Lokalna samouprava“
Projekt održavanja Simulirane sjednice gradskog vijeća i obuke srednjoškolaca kroz plansku
igru „Lokalna samouprava“ trebao bi biti realiziran u razdoblju od 24. do 26. veljače 2016.
Ovaj projekt namijenjen je srednjoškolcima (do 25 učenika/ica), koji aktivnim sudjelovanjem
na radionicama stječu znanja o lokalnoj samoupravi. Na taj se način mlade potiče na aktivno
djelovanje u svom gradu te se razbija njihove predrasude o politici i političarima.
U okviru projekta planska igra "Lokalna samouprava" učenici simuliraju sjednicu Gradskoga
vijeća i preuzimaju na jedan dan uloge gradskih vijećnika. Projekt planske igre obuhvaća dva
radna dana u kojima mladi kroz kreativne metode stječu znanja o osnovama lokalne
samouprave (mlade podučavaju obrazovani treneri Zaklade Friedrich Ebert, najčešće
studenti/ice politologije). Nadalje se mladi upoznaju s "pravim" lokalnim političarima
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(gradskim vijećnicima) i uz njihovu pomoć pripremaju simuliranu sjednicu, na način da
formuliraju svoje prijedloge i pitanja za sjednicu Gradskog vijeća. Projekt završava
simuliranom sjednicom gradskog vijeća u Gradskoj vijećnici na kojoj gradonačelnik za
vrijeme aktualnog sata, odgovara na pitanja mladih vijećnika, učenika/ica.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog održavanja Simulirane sjednice gradskog vijeća i obuke srednjoškolaca
kroz plansku igru „Lokalna samouprava“.
15. Prijedlog organiziranja Konferencije „Mladi i EU“
Konferencija „Mladi i EU“ trebala bi se održati 19. i 20. ožujka 2016. u hotelu „Medena“ kraj
Trogira. Organizatori Konferencije bili bi Savjet mladih Grada Trogira i Koordinacija
gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske. Partneri u organizaciji iste bili bi Grad Trogir,
Turistička zajednica Grada Trogira, Splitsko-dalmatinska županija, Udruga gradova i
Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Cilj je Konferencije okupiti predstavnike savjeta mladih u svrhu edukacije i razmjene
iskustava. Na Konferenciji će gostovati mr.sc. Andrija Plenković, mr.sc. Ivana Maletić i doc.
dr.sc. Marija Boban, koji će mlade upoznati s prilikama unutar Europske unije. U sklopu
Konferencije održat će se i Izborna skupština Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike
Hrvatske, kao i prezentacija primjera dobrih praksi savjeta mladih.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog organiziranja Konferencije „Mladi i EU“.
16. Razno
Članovi Savjeta mladih raspravljali su o nekima od projekata kojima će se baviti u skoroj
budućnosti, ponajviše o organizaciji Konferencije „Mladi i EU“, koja bi se trebala odviti u
ožujku te o radnim sastancima koji joj prethode.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 13.
sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 11 sati.

Zapisnik vodila:
Jelena Đorđević

Predsjednik Savjeta mladih:
Toni Cvijanović
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