Novigrad, 28. ožujka 2015.

Zapisnik sa 7. sjednice Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova
održane 28. ožujka 2015. godine
Prostor mladih "Srce Novigrada", Velika ulica 1, Novigrad

Prisutni/e članovi/ce Savjeta mladih: Deni Košeto, Magdalena Vorfi, Ljiljana Kostić, Petar Grgić,
Mateo Tomas, Ilari Miani
Sjednici prisustvuje Gradonačelnik Grada Novigrada Anteo Milos
Predsjednik Savjeta mladih konstatira da je prisutan kvorum potreban za početak sjednice. Na
zapisnik sa šeste sjednice Savjeta mladih kojeg je sastavio Petar Grgić nema primjedbi, te se isti
usvaja. Za zapisničarku 7. sjednice Savjeta mladih imenuje se Ljiljana Kostić. Savjet usvaja dnevni red
koji predlaže predsjednik, te on glasi:

Dnevni red
1. Upoznavanje Gradonačelnika s dosadašnjim radom Savjeta
2. Aktivnosti Savjeta u narednom periodu
3. Razno
Sjednica je započela u 18 sati.

Točka 1. Upoznavanje Gradonačelnika s dosadašnjim radom Savjeta
Predsjednik Savjeta mladih predstavlja Gradonačelniku aktivnosti koje je Savjet organizirao i proveo
u prvih pola godine mandata. Održano je ukupno šest sjednica, izabran je logotip Savjeta, donesen
je Program rada za 2015. godinu, te je trenutno u tijeku organizacija nekoliko aktivnosti za naredni
period.

Točka 2. Aktivnosti Savjeta u narednom periodu
Članovi i članice Savjeta mladih razgovarali su sa Gradonačelnikom o aktivnostima koje se planiraju
provesti prije početka lipnja. To su sljedeće:
1.
Sudjelovanje na globalnoj utrci Wings for life
Ljiljana K. predlaže organizaciju autobusa za Zadar, obavezno sudjelovanje u trci, ručak i povratak za
Novigrad nakon ručka. Troškove ručka i autobusa snosio bi Grad Novigrad uz podršku Zdravog
Novigrada, a startninu u iznosu od 125,00 kn snosili bi sudionici/e. Gradonačelnik predlaže da zbog
blizine i kraćeg putovanja odaberemo Ljubljanu, jer bi na taj način bolje iskoristili dan za
razgledavanje i druženje nakon utrke. Zaključak je kako je potrebno sastaviti troškovnik za obje
solucije i procijeniti koja opcija je isplativija financijski, ali i pogodnija za sudionike/ce.
2.
Radionica povodom Dana kazališta
Deni K. je kontaktirao predsjednika udruge "Iskorak" i pozvao ga da u prostoru mladih održi radionicu
povodom Međunarodnog dana kazališta. Patrik Lazić je predložio radionicu o osnovama
dramaturgije, glume i kazališta koja se može prilagoditi osnovnoškolskom ili srednjoškolskom
uzrastu, a uključivala bi i osmišljavanje predstave. Savjet se slaže da radionica bude prilagođena
srednjoškolskom uzrastu jer je to populacija kojoj se Savjet treba više posvetiti. Udruzi "Korak"
potrebno je platiti samo putne troškove, a radionica je besplatna. Predviđeni datum radionice je
11.4., što znači da je potrebno što prije riješiti tehničke detalje s Patrikom L., kako bi se na vrijeme
obavijestila javnost i pozvali mladi na uključenje.
3.
Gostovanje Hrvatskog street workout Saveza
Povodom Svjetskog dana sporta Savjet mladih pozvat će članove Hrvatskog street workout saveza
koji će na spravama koje se nalaze na šetnici demonstrirati vježbe. S obzirom na to da se mnoge
aktivnosti u tom periodu poklapaju, Gradonačelnik predlaže da se kontaktira Kristijana Nemeta i
pokuša dogovoriti s njim da se možda ova aktivnost spoji sa proslavom 1. maja. Zaključak je da treba
dobro proučiti moguće termine kako nijedna aktivnost od ne bila preblizu drugoj. U tom periodu
Savjet planira organizirati i eko dan, čišćenje plaže i druženje, što Gradonačelnik pohvaljuje.
4.
Pripreme za državnu maturu
Ljiljana K. predlaže da se u prostoru mladih organiziraju pripreme za državnu maturu za glavne
predmete – hrvatski, engleski i matematiku. Pripreme bi trajale 5-6 tjedna, a održavale bi se utorkom,
srijedom i četvrtkom (svaki dan jedan predmet). Potrebno je pronaći kvalitetne osobe koje će
održavati pripreme. Savjet raspravlja o mogućim kandidatima/kinjama. Gradonačelnik predlaže da
se kontaktira predsjednik Gradskog vijeća prof. Torbica jer bi on mogao predložiti osobe podobne za
taj posao. Instruktorima/cama će biti plaćen honorar, ovisno o dogovoru. Važno je da pripreme budu
besplatne za sudionike/ce.
5.
Prezentacija Martina Božića o Indiji
U srijedu, 1.4. u prostoru će se održati prezentacija Martina Božića o njegovom putovanju Indijom.
Magdalena V. i Ljiljana K. su pripremile najavu za prezentaciju i dogovorile sve detalje s Martinom B.
Ova prezentacija bit će prva u nizu redovite aktivnosti pod nazivom Put oko svijeta kroz koju će mladi
Novigrađani i Novigrađani predstavljati svoja putovanja javnosti u prostoru mladih. Kandidat za iduću
prezentaciju je Stipe Capan koji je u sklopu razmjene učenika/ca proveo tri mjeseca u talijanskom
gradiću Urbinu.

Točka 3. Razno
Gradonačelnik pohvaljuje dosadašnji rad i buduće aktivnosti Savjeta mladih, te iskazuje svoju
potporu i poziva Savjet da ga kontaktira za bilo kakve molbe, pitanja ili pomoć koja Savjetu bude
potrebna. Gradonačelnik i njegovim suradnici/e su na raspolaganju Savjetu za pomoć u radu, a
ukoliko Savjet smatra potrebnim na sjednice može pozvati osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta,

a koje se bave različitim područjima koja mogu zanimati Savjet mladih. Za nagradu za dosadašnji trud
i angažman, Gradonačelnik poziva dvije osobe iz Savjeta mladih da se pridruže delegaciji koja će
putovati u Francusku krajem travnja u mali francuski gradić koji će se pobratimiti s Novigradom.
Imena osoba koje će ići moraju se javiti Gradu tijekom narednih 10 dana.
Za kraj sjednice predsjednik Savjeta mladih predlaže nekoliko minuta razgovora ukoliko
Gradonačelnik ima pitanja za Savjet, ili članovi/ce Savjeta za Gradonačelnika.

Sjednica je završila u 19.20.

Zapisnik sastavila Ljiljana Kostić

Predsjednik Deni Košeto

