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ZAPISNIK
s 5. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira, održane dana 22. rujna 2014. god. (ponedjeljak) u 15 sati
u Gradskom salonu.
Nazočni članovi: 1.Cvijanović Toni, 2.Čorić Domagoj, 3.Đorđević Jelena, 4.Rogulj Lovro, 5. Rožić
Nikola, 6.Škrobica Ante
Nenazočni članovi: 1.Mrdaković Darija
Sjednici prisustvuje i zamjenik gradonačelnika Grada Trogira Radovan Slade-Šilović.
Sjednicu otvara predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Toni Cvijanović, koji pozdravlja sve
nazočne te konstatira da je nazočno 6 od 7 članova Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih pročitao je dnevni red:
-verifikacija zapisnika s 4. sjednice Savjeta mladih Grada Trogira
1. Analiziranje pristigle ankete provedene u SŠ Ivan Lucić, Trogir
2. Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2015. godinu
3. Razno
-verifikacija zapisnika s 4. sjednice
Predsjednik Savjeta mladih stavio je na glasovanje zapisnik s 4. sjednice te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 4. sjednice Savjeta mladih.
1. Analiziranje pristigle ankete provedene u SŠ Ivan Lucić, Trogir
Članovima Savjeta mladih podijeljeni su rezultati ankete provedene među srednjoškolcima u gradu
Trogiru. Anketom je omogućen bolji uvid u mišljenja mladih o pitanjima bitnim za sam Grad, što je
bio i prvotni cilj njezinog provođenja. Članovi Savjeta mladih Grada Trogira konstatirali su kako je
postotak onih što znaju što su savjeti mladih uistinu nizak te izrazili nadu da će svojim djelovanjem što
više mladih shvatiti na koji se način sami mogu uključiti u javni život grada. Naime, činjenica da se
njih svega 13 % izjasnilo potvrdno na pitanje o tome jesu li ikad čuli za neki savjet i znaju li koja je
njegova primarna zadaća, poticajna je za buduće djelovanje Savjeta. Inače, anketa je sadržavala i
pitanja koja su se odnosila na očekivanja i želje mladih. Veliki postotak izrazio je želju za
poboljšanjem uvjeta koji su im pruženi. Naglasak su stavili na sportske i zabavne aktivnosti, a jedna
od glavnih primjedbi bila je neredovita autobusna linija u smjeru Planog te otoka Čiova. Članovi
Savjeta odlučili su rješavanje takvih problema uključiti u svoj Program rada za 2015. godinu.

2. Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2015. godinu
U prisutstvu zamjenika gradonačelnika Radovana Slade-Šilovića, članovi Savjeta iznijeli su konačnu
verziju Programa rada s financijskim planom za 2015. godinu, koji je nadodan ovom zapisniku.
Najveći je naglasak stavljen na kulturne i sportske aktivnosti. Pažnja je usmjerena i na aktualne
probleme koje muče mlade na području Grada. To su prije svega manjak zabavnih sadržaja, ali i
problemi s neredovitim autobusnim linijama. U Program je uvršteno i Trogirsko ljeto mladih, čije bi
sportske aktivnosti započele otprilike tjedan dana uoči Međunarodnog dana mladih. S obzirom na sve
ono što se u 2015. godini želi postići, dogovorena su i sredstva potrebna za realizaciju Programa.
Zamjenik gradonačelnika je iskazao zadovoljstvo s ambiciozno sastavljenim Programom te primjetio
da su članovi uložili trud kako bi u njega uključili što više toga. Kazao je kako ih ne treba obeshrabriti
ako neki projekti i ne budu išli po planu te naglasio da će bilo kakve aktivnosti organizirati lakše i
kvalitetnije budu li surađivali s ostalima, i to prvenstveno s udrugama koje su aktivne u Gradu Trogiru.
Prijedlog je dan na glasovanje te je jednoglasno donesen
ZAKLJUČAK
Donosi se Program rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2015. u tekstu koji
se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
Akt iz toč.1.ovog zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Gradu Trogira na odobrenje .
3. Razno
Članovi Savjeta raspravljali su o tome koje bi aktivnosti trebale biti primarne u razdoblju koje je pred
njima te što je sve potrebno za organizaciju javnih tribina, s ciljem sve veće pristupačnosti istih svima.
S obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednik Savjeta mladih zaključuje rad 5. sjednice
Savjeta mladih Grada Trogira.
Sjednica je završena u 18 sati.
Zapisnik vodila:
Jelena Đorđević

Predsjednik Savjeta mladih:
Toni Cvijanović

