REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Savjet mladih
KLASA: 622-01/14-01/ 7
URBROJ: 2184/01-02/01-14-2
TROGIR, 27.listopada 2014.g.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 27. listopada 2014. god.
(ponedjeljak) u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici.
Nazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Đorđević Jelena, 3.Rogulj Lovro, 4.Škrobica Ante
Nenazočni članovi: 1.Čorić Domagoj, 2.Mrdaković Darija, 3.Rožić Nikola
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji pozdravlja
sve nazočne te konstatira da je nazočno 4 od 7 članova Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 5. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Izvješće o organiziranju humanitarne akcije za pomoć Katarini Vladović
2. Izvješće o posjeti domu za starije i nemoćne u Trogiru
3. Razmatranje pristigle ponude za izradu promidžbenog materijala
4. Prijedlog provođenja javne tribine Sigurnost u vožnji
5. Obilježavanje Dana Grada 14. 11.
6. Prijedlog provođenja javne tribine Mladi pred izazovima korištenja EU fondova
7. Sudjelovanje na 6. konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba
8. Organiziranje akcije darivanja krvi
9. Razno
Predloženi dnevni red dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

-verifikacija zapisnika s 5. sjednice
Predsjednik Savjeta mladih stavio je na glasovanje zapisnik s 5. sjednice te je jednoglasno
donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 5. sjednice Savjeta mladih.
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1. Izvješće o organiziranju humanitarne akcije za pomoć Katarini Vladović
Zamjenik predsjednika Savjeta mladih rezimirao je izvješće o organiziranju humanitarne
akcije za pomoć devetomjesečnoj Katarini Vladović iz Okruga Gornjeg. Dana 01. listopada
2014. Savjet mladih uputio je dopise svim školama i vrtićima s područja grada Trogira, s
ciljem da na svoj način pripomogne teško bolesnoj djevojčici. Akciji su se odazvale SŠ Ivan
Lucić, SŠ Blaž Jurjev Trogiranin, OŠ Majstor Radovan te Dječji vrtić Trogir. Akcija je trajala
do 10. listopada i njome je prikupljeno 18.801 kn. Novac je uplaćen na žiro-račun obitelji, a
zahvalnice i potvrde o uplati uručene su ravnateljima školā te vrtića.

2. Izvješće o posjeti domu za starije i nemoćne u Trogiru
Dana 18. listopada 2014. (subota) u 10:00 sati, u ime Savjeta mladih dom za starije i nemoćne
u Trogiru posjetili su predsjednik Savjeta Toni Cvijanović te članovi Domagoj Čorić i Nikola
Rožić. Štićenicima doma tom su prigodom uručili određene potrepštine te s njima proveli
vrijeme u razgovoru i družnju. Velik je broj štićenika, nažalost, bio u svojim sobama zbog
lošeg vremena, ali ostali su bili oduševljeni posjetom te su izrazili želju za ponovnim
druženjem. Posjet je trajao do 11:30 sati.

3. Razmatranje pristigle ponude za izradu promidžbenog materijala
Prisutni članovi Savjeta mladih odlučili su kolika je količina promidžbenog materijala
potrebna. Složili su se da je pri odabiru potrepština bitna cijena, ali i kvaliteta. Odredili su
popis materijala koji bi se trebali nabaviti, a isti će proslijediti Odjelu za javnu nabavu.
Od promidžbenog materijala, potrebno je sljedeće:
• kemijska olovka s tiskom - 200 kom.
• rokovnik s tiskom - 25 kom.
• fascikli A4 s unutrašnjim džepom - 30 kom.
• stolni kalendar s podacima i čestitkom za Božić- 30 kom.
• privjesak okrugli s obostranim tiskom - 30 kom.
• majice s tiskom - 35 kom.
• posjetnice s kolor tiskom - 100 kom.
• blok A4 (100 listova) - 30 kom.
• roll up banner s kolor tiskom 80x200 cm - 1 kom.
• vrećice kartonske (vel. srednja) - 100 kom.
4. Prijedlog provođenja javne tribine Sigurnost u vožnji
Članovi Savjeta mladih odlučili su da će se javna tribina Sigurnost u vožnji održati 07.
studenog 2014. (petak) u zgradi Kneževa dvora/gradska vijećnica u 18:00 h. Cilj je tribine
upozoriti mlade na opasnosti tijekom vožnje, ali i informirati mlade vozače o svemu onome
što vožnja sa sobom nosi. Suradnici pri organizaciji tribine bit će AK Trogir te Hrvatska
policija. Sve će se mlade s područja Grada i okolice nastojati uključiti putem službene
Facebook stranice te drugih sredstava javne komunikacije.

2

Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog provođenja javne tribine Sigurnost u vožnji.

5. Obilježavanje Dana grada 14. 11.
Dana 11. studenog 2014. (utorak) održat će se javna tribina u suradnji s dogradonačelnikom
Grada Trogira. Tribina će nastojati ukazati na problem koja stvaraju stari, željezni električni
nosači, koje je lako uočiti pri šetnji gradom. S obzirom da je Trogir povijesni grad koji se
ponosi svojom kulturom i spomeničkom baštinom, takvi nosači narušavaju njegov izgled.
Premda je u vidu bio i foto-natječaj, većina je članova Savjeta mladih odlučila kako je za ovu
godinu organizacija istog gotovo nemoguća zbog nedostatka financijskih sredstava. Odlučili
su isto ostvarit sljedeće godine ako Gradsko vijeće na nadolazećoj sjednici odobri Program
rada Savjeta s financijskim planom za 2015. godinu.

6. Prijedlog provođenja javne tribine Mladi pred izazovima korištenja EU fondova
Predsjednik Savjeta mladih predložio je da se javna tribina odvije u drugoj polovici 11.
mjeseca. Tribinom će predsjedati stručna, kompententna osoba, koja će mladima održati
predavanje o iskoristivosti europskih fondova te mogućnostima zaposlenja mladih u EU. Cilj
je tribine povećati znanje mladih o europskim integracijama unutar Europske unije.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se Prijedlog provođenja javne tribine Mladi pred izazovima korištenja EU fondova.

7. Sudjelovanje na 6. konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba
Početkom prosinca, Savjet mladih Grada Zagreba organizirat će konferenciju, kojoj je cilj
aktivna suradnja s mladima drugih gradova, općina i županija te pružanje znanja o brojnim
aktivnostima i projektima značajnima za mlade. Članovi Savjeta mladih Grada Trogira
odlučili su da će tom prilikom u Zagreb poslati dvoje članova, koje će naknadno odrediti. S
obzirom da je Savjet konstituiran u svibnju, nije bio u mogućnosti sastaviti financijski plan za
tekuću godinu. Iz navedenog će razloga članovi uputiti dopis službenom tijelu Grada te
zatražiti da im se odobre određena sredstva potrebna za put. Smještaj financira Grad Zagreb.

8. Organiziranje akcije darivanja krvi
Dana 23. prosinca 2014., uoči božićnih blagdana, Savjet mladih Grada Trogira održat će u
suradnji s Crvenim križem i Udrugom dobrovoljnih darivatelja krvi akciju kojom će pokušati
podići svijest mladih o humanitarnoj djelatnosti. Svi članovi koji budu u mogućnosti pridružit
će se akciji, a na isto će se nastojati potaknuti i ostale mlade s područja grada putem službene
Facebook stranice te ostalih sredstava javnog komuniciranja.
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9. Razno
Članovi Savjeta mladih odredili su neka od ključnih pitanja kojima će se baviti u budućnosti.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 6.
sjednice Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 10:45 sati.

Zapisnik vodila:
Jelena Đorđević

Predsjednik Savjeta mladih:
Toni Cvijanović
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