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    R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 SPLITSKO-DALMATINSKA ŢUPANIJA 

                   GRAD KAŠTELA 

           G R A D S K O   V I J E Ć E 

     S a v j e t  m l a d i h 

 

KLASA: 021-05/14-02/0009 

URBROJ: 2134/01-01/3-14-4 

K. Sućurac, 25. veljače 2014. g.  

 
 Na temelju članka  11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela ("Službeni glasnik 

Grada Kaštela", broj 3/08 i 13/13) Savjet mladih Grada Kaštela  podnosi  

 

 

Izvješće Savjeta mladih Grada Kaštela 

za 2013. godinu 
 

 

 

 Osnovni podaci 
 

Savjet mladih Grada Kaštela savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Kaštela osnovano s 

ciljem da u suradnji s nadležnim tijelima što uspješnije radi na rješavanju problema i podizanju 

kvalitete života mladih u Kaštelima. Svrha postojanja Savjeta mladih Grada Kaštela je da raspravlja, 

predlaže, savjetuje, daje mišljenje, informira te sudjeluje u izradi planova, programa i projekata koji su 

direktno ili indirektno vezani za mlade u Kaštelima. Savjet mladih Grada Kaštela broji devet članova 

koji dolaze iz raznih kaštelanskih udruga, a izabrani su od strane Gradskog vijeća Grada Kaštela na 

mandat od dvije godine. 

 

Članovi Savjeta mladih Grada Kaštela: 

1. Ivan Čulić, predsjednik  

2. Mirela Trebec, zamjenica predsjednika  

3. Ljubica Kapetanović, tajnica  

4. Kristina Jadrić 

5. Neven Katić 

6. AnĎelka Kelić 

7. Bruno Petrušić 

 
 

 

Izvješće za 2013. godinu 

 

Izbori za novi saziv Savjeta mladih Grada Kaštela održani su u rujnu 2012. godine, no zbog 

nedovoljnog odaziva (predloženo je samo 5 kandidata, od potrebnih 9) javni poziv je bio natječaj je 

bio ponovljen. Na dopunskom natječaju prijavio se samo još jedan novi kandidat, no napokon su bili 

ostvareni uvjeti za konstituiranje Savjeta. Budući da je dopunski natječaj, a i sam proces prijave i 
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odabira kandidata, oduzeo dosta vremena, ovaj saziv Savjeta konstituiran je tek  8. travnja 2013. 

godine, tako da nam je praktički i formalno prvu polovicu 2014. godine bilo onemogućeno djelovanje 

i obavljanje svoje funkcije. TakoĎer, budući da su iz starog saziva Savjeta u ovom novom sazivu ostali 

isti samo predsjednik Ivan Čulić i članica AnĎelka Kelić, na samom početku je trebao odreĎeni 

vremenski period kako bi se novi članovi upoznali sa Savjetom mladih kao savjetodavnim tijelom 

gradskog vijeća, ali i s načinom rada i funkcioniranja. 

No, nakon poteškoća u osnivanju i početnog uhodavanja mogli smo započeti kreirati ideje i 

projekte te krenuti u realizaciju istih. 

 

Međunarodni dan mladih 

Nakon što smo od 5. do 12. kolovoza 2012.  uspješno organizirali MeĎunarodni tjedan mladih 

(jedini u Hrvatskoj!), koji je sadržavao 7 dogaĎanja u 7 dana, odlučili smo da  i u 2013. godini na 

prigodan način obilježimo MeĎunarodni dan mladih. Budući da zbog uvodno navedenih problema u 

konstituiranju nismo imali dovoljno vremena da ponovno organiziramo čitavi tjedan dogaĎanja 

odlučili smo da ćemo MeĎunarodni dan mladih obilježiti dogaĎanjem koje je od svih 7 od prošle 

godine izazvalo najveći interes i najpozitivnije reakcije mladih, a to je turnir u uličnoj košarci. Turnir 

se održao 11. kolovoza 2014. godine na betonskom igralištu pored crkve u Kaštel Lukšiću, sudjelovalo 

je 12 ekipa, što znači da je 50 mladih sudjelovalo u natjecateljskom dijelu, dok je oko 300 posjetitelja 

sudjelovalo u prigodnom nagradnom i zabavnom programu. TakoĎer je u sklopu turnira održano i 

natjecanje u tricama i zakucavanju. Ujedno je ostvarena suradnja s plesnim klubom "K7" pa su tako 

njihovi mladi članovi svojim nastupom oduševili i nasmijali sve prisutne. Moramo istaknuti i kako su 

nam u organizaciji turnira pomogli članovi udruge Sv. Lovre od Ostroga te volonteri udruge Trokut 

mladih Kaštela i Udruge Sv. Jeronim. Obilježavanje MeĎunarodnog dana mladih u Kaštelima bilo je 

kvalitetno medijski popraćeno te je i drugu godinu za redom ovakav dogaĎaj naišao na pozitivnu 

rekaciju mladih, koji su izrazili nadu i želju da ovakvo dogaĎanje organiziramo i u 2014. godini. 

 

Konferencija u Zagrebu 

 Predstavnici Savjeta, predsjednik Ivan Čulić i tajnica Ljubica Kapetanović, sudjelovali su na 5. 

Konferenciji Savjeta mladih, održanoj od 13. do 15. prosinca u Zagrebu. Tema konferencije bila 

je Okvir djelovanja Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, a organizator Savjet mladih Grada Zagreba. 

Cilj ove konferencije bio je okupiti predstavnike savjeta mladih u svrhu stvaranja zajedničkih 

zaključaka o okviru djelovanja savjeta mladih, s obzirom da se problem djelokruga i mogućnosti rada 

savjeta mladih dosad istaknuo kao najčešće postavljeno pitanje u meĎusobnoj suradnji i komunikaciji 

predstavnika/ica savjeta mladih. 

Trodnevna konferencija  započela je službenim otvaranjem na kojem je uvodni uvodni govor održala 

predsjednica savjeta domaćina, Olga Plazibat, dok su se u nastavku prisutnima obratili i Darinko 

Kosor, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba te Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba. 

Nakon otvaranja, u nastavku programa, mladim je savjetnicima, njih više od stotinjak, prezentaciju o 

politikama za mlade održala Morana Makovec iz Službe za razvoj, provedbu i unaprjeĎenje politika za 

mlade, iz Ministarstva socijalne politike i mladih. 

Tijekom drugog dana konferencije, rad se provodio kroz pet radnih skupina, na teme Aktivno 

sudjelovanje mladih u društvu, zatim Socijalna politika, Informatizacija, obrazovanje i zapošljavanje, 

Mobilnost i kultura mladih te Ovlasti Savjeta mladih, a kraj radnog dana donio je iznošenje zaključaka 

svake skupine. 

Posljednjeg dana konferencije savjetnici su održali radionicu o mehanizmima javnih politika za 

Savjete mladih po županijama, što je potom rezultiralo i razvijanjem suradnje te idejama za projekte 

gradskih i općinskih Savjeta Splitsko-dalmatinske županije. 
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Zaključci doneseni na konferenciji uobličeni su u Povelji, koju su potpisali predsjednici nazočnih 

savjeta mladih, njih više od 50 s područja cijele Hrvatske. Izneseni zaključci predstavljaju smjernice 

za rad savjeta mladih te prioritetna područja njihovog djelovanja na svim razinama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. Preslika Povelje priložena je ovom izvješću. 

 

Sveučilišni forum 

U prosincu je dogovorena suradnja i pomoć u organizaciji projekta „Sveučilišni forum – U 

dodiru vjere i znanosti: Moji uvidi o post-kvantnoj fizici i o Bogu“  koji je organizirao Studentski 

katolički centar Split (Skac_St) u suradnji s udrugama SplitMisli i Studentski Ďir. Prvi Sveučilišni 

Forum se održao 22.siječnja 2014.  u prepunom amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 

gost predavač bio je prof. dr. sc. Davor Pavuna. Osim toga, u sklopu ovog uspješnog akademskog 

projekta mladih studentskih udruga bila je organizirana i humanitarna akcija za pomoć studentima 

slabijeg imovinskog stanja kojom je prikupljeno više od 4 000 kn. Sav prikupljeni novac doniran je 

fondu humanitarne udruge  Ivan Merz.  

 

Bukklab 

 U 2013. godini nastavljeno je s projektom Bukklaba, koji je Savjet mladih pokrenuo 2012. 

godine. BuKKlab je projekt kojemu je cilj okupiti ljubitelje knjiga i promovirati kulturu čitanja meĎu 

svim dobnim skupinama, a naročito meĎu mladima koji se u današnje vrijeme sve više udaljavaju od 

pisane i tiskane riječi  te okreću novim medijima i tehnologijama. 

 

Projekt se ostvaruje kroz redovna neformalna druženja na kojima mladi razmjenjuju razmišljanja i 

ideje o pročitanim knjigama, iznose svoje stavove, ali i mogu čuti stavove drugih. U sklopu projekta 

održavaju se i večeri druženja s književnicima pa je tako na prvoj gostovao  Renato Baretić, poznati 

hrvatski kolumnist, novinar, književnik, scenarist, koji je u ležernoj atmosferi, prokomentirao svoja 

djela, hrvatsku književnu scenu, proces nastanka romana o kojem se raspravljalo i mnoge druge 

zanimljivosti. 

 

Projekt je, zbog uvodno navedenih problema oko ovog novog saziva, privremeno bio u prekidu, no 

krajem 2013. godine je nastavljen, a u 2014. godini će biti i dodatno aktualiziran. 

 

Suradnja s ostalim savjetima mladih 

Tijekom 2013. godine dogovorena je suradnja s više savjeta mladih iz Hrvatske, a osobito s 

Savjetom mladih Istarske županije, Savjetom mladih Grada Pazina te Savjetom mladih Grada Zagreba, 

a koja će biti realizirana u 2014. godini projektima koji će biti usmjereni na detektiranje i rješavanje 

zajedničkih problema koji imaju mladi u navedenim gradovima odnosno županijama s ciljem 

poboljšanja položaja mladih u društvu i podizanja kvalitete života mladih. 

 

Osobiti pomaci su učinjeni na planu poboljšanja suradnje sa Savjetom mladih Splitsko-

dalmatinske županije s ciljem povezivanja i razmjene iskustava izmeĎu savjeta koji su osnovani i 

aktivno djeluju u našoj županiji. Upravo kao jedan od koraka u realizaciji te suradnje je i Konferencija 

savjeta mladih iz naše županije  koja se planira organizirati za 2014. godinu u našem gradu. 

 

Promjene u članstvu 

TakoĎer moramo istaknuti da je krajem godine, točnije 5. prosinca 2013. po sili zakona 

prestao mandat članici Savjeta Mireli Pigler budući da je navršila 30. godina, tako da smo dva mjeseca 

imali samo 5 članova. No upravo na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela izabrana su dva 

nova člana - Bruno Petrušić i Neven Katić, za koje se nadamo da će svojim radom i aktivnošću 

donijeti nove ideje i nove zamisli te pomoći dosadašnjim članovima Savjeta u ostvarivanju svoje 

zadaće. Natječaj za preostala dva člana je još uvijek otvoren te se nadamo da će se u dogledno vrijeme 
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prijaviti mladi koji imaju želje i volje uključiti se u civilno društvo, i koji su spremni odvojiti dio svog 

slobodnog vremena kako bi svojim djelovanjem radili na podizanju kvalitete života mladih u našem 

gradu i na osmišljavanju i pružanju kvalitetnih sadržaja mladima. 

  

 

 

Predsjednik Savjeta mladih Grada Kaštela 
                                                                               

                                                                          Ivan Čulić 


