Novigrad, 4.svibnja 2015.
Zapisnik sa 8. sjednice Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova održane 26. travnja 2015.
godine
Prostor mladih "Srce Novigrada", Velika ulica 1, Novigrad

Prisutni/e članovi/ce Savjeta mladih: Deni Košeto, Magdalena Vorfi, Ljiljana Kostić, Ilari Miani
Neopravdano odsutni: Petar Grgić, Mateo Tomas i Luka Kalčić
Predsjednik Savjeta mladih konstatira da je prisutan kvorum potreban za početak sjednice.
Na zapisnik sa šeste sjednice Savjeta mladih kojeg je sastavila Ljiljana Kostić nema primjedbi,
te se isti usvaja. Za zapisničarku 7. sjednice Savjeta mladih imenuje se Magdalena Vorfi.
Savjet usvaja dnevni red koji predlaže predsjednik, te on glasi:

Dnevni red
1. Aktivnosti Savjeta u narednom periodu
2. Razno
Sjednica je započela u 10 sati.

Točka 1. Aktivnosti Savjeta u narednom periodu
1.
Gostovanje Hrvatskog street workout Saveza
Nakon gradonačelnikova odobrenja i dugih razgovora, odlučilo se da će Savjet gostovati
Hrvatski street workout Savez u subotu 23.svibnja 2015. na sportsko-rekreacijskom centru
na šetnici u Pineti. Gostovat će 8 mladih studenata iz Zagreba. Članovi Saveza su zatražili da
im se svota od 2000,00 kn plati unaprijed da bi mogli prekriti troškove puta i hrane ali takvu
odluku ne možemo donijeti sami pa će Deni Košeto kontaktirati Gradonačelnika. Predložilo
se da im se plati povratna autobusna karta i da im bude plaćen ručak u restoranu Lungomare
i korištenje sportske dvorane za tuširanje (ako bude bilo potrebno) a i za to će se Deni K.

javiti gradonačelniku. Za posudbu zvučnika i druge potrebne tehnologije pitat ćemo
Neapolis. Za plakate o događaju Ljiljana Kostić će se javiti Toniu Davanzu. Predavanje je
otvoreno svakome tko god je zainteresiran.
2.
Pripreme za državnu maturu
Nakon rasprave o pronalasku kvalitetnih osoba za održavanje priprema za državnu matur sa
prošle sjednice, pronašli smo 3 adekvatne osobe. Nicole Bernobić će održati pripreme za
ispite engleskog jezika, Tamara Sapanjoš ispite matematike a za hrvatski jezik još nije
odlučeno (raspravlja se o 2 mogućim kandidatkinjama). Pripreme za engleski jezik održati će
se utorkom a iz matematike četvrtkom. Za hrvatski jezik još se treba dogovoriti ali
najvjeratnije će se održati srijedom. Pripreme će trajati 6 tjedana odnosno od 5.svibnja do
14.lipnja u sveukupno 10 sati po predmetu. Instruktorima/cama će biti plaćen honorar od 75
kn po satu i plus putni troškovi. Treba nabaviti ploću a Ljiljana Kostić je predložila da pitamo
vrtić ako je moguće da nam posude. Ljiljana će isto kontaktirati OŠ Rivarela za klupe i stolice.
Pripreme će biti besplatne.
Prezentacija Emili Valente o regresoterapiji
U srijedu 6.svibnja Emili Valenta će održati prezentaciju o regresoterapiji. Regresoterapija je
tehnika koja nam pomaže prisjetiti se znanja, mudrosti koje imamo u sebi i tko smo zapravo.
Emili je tehniku naučila prije dvije godine u Zagrebu gdje se i dalje usavršava. Ljiljana K. uz
njenu pomoć je osmislila plakat i dala na printanje. Emili će nakon prezentacije svake srijede
u 19h održati meditacije u prostoru mladih.
Točka 2. Razno
Odlučeno je da će Deni Košeto, Ilari Miani i Magdalena Vorfi prisustovati poklanjanju cvijeća
30.travnja. koje će se održati na raznim lokacijama u Novigradu
Kao Savjet smo dostupni ako išta zatreba uoči Eko-akcije.

Sjednica je završila u 11.40.

Zapisnik sastavila Magdalena Vorfi

Predsjednik Deni Košeto

