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Točka 1.
Gđa Gradonačelnica pozdravila je prisutne.
Bile su brojne teme o kojima se pričalo.
Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti zbog kojih će se donosite nove Odluke na gradskom vijeću i za
koji se trenutno traži mišljenje i sugestije građana, pa se isto moli i od Savjeta mladih
Nadalje je predstavljen i idejni projekt parka Trga kneza Branimira , te se i tu ističe molba građanima
i posebno mladima da daju svoje komentare.
Gđa Gradonačelnica je rekla da je prostor zamišljen kao zeleni trg sa zdencima koji podsjećaju na
bunare, izvore i vruje koje karakteriziraju Vodice, a na kojima bi mogla biti ispisana različita imena ili
poruke (npr. imena poginulih branitelja, vatrogasaca, izreke i slično). Na Trgu nije zamišljeno
postavljanje klasičnog dječjeg igrališta već modernog igrališta koji će od djeteta tražiti interakciju.
Gđa Gradonačelnica je istaknula kako bi se trebao riješiti problem brojnih objekata koji se otvaraju na
najatraktivnijim mjestima, a koji narušavaju izgled Grada. Navela je da je po prvi put Zakon dozvolio
da Gradovi i Općine propišu uvjete za izgled objekta. Rekla je da je cilj da se turistička sezona produži
što je više moguće, ali je problem što je već dosta objekata najavilo da će raditi samo do 01. rujna.
Postavilo se i pitanje rješenja sanacije Ćorićevog turnja.
Gđa Gradonačelnica je navela problem vlasništva budući se Čorićev turanj nalazi u vlasništvu više
osoba koje nisu složni u donošenju odluke o prodaji ili sanaciji. Također budući se radi o zaštićenom
kulturnom dobru nije definirano na koji način se radi izvlaštenje. Istaknula je da je Ministarstvo
kulture već uputilo rješenje vlasnicima u kojem se traži da u roku od 6 mjeseci moraju izvršiti sanaciju
objekta.
Što se tiče zaobilaznice, Gđa Gradonačelnica je rekla da je zaobilaznica po izjavi ministra Hajdaš
Dončića trebala 15. lipnja ići u natječaj za građevinske radove, međutim u njegovoj službi je rečeno da
to još nije spremno, ali da bi moglo biti do sredine devetog mjeseca, te da bi radovi započeli poslije
Nove godine.
G. Sami Bach Khojah iznio je dva projekta koji su oni kao Savjet mladih osmislili.

Prvi projekt „ Igre udruga“,zamišljen je tako da svaka udruga pokaže čime se bavi kroz različite
kulturne manifestacije. Održavao bi se tjedan dana prije CMC Festivala na raznim lokacijama Grada.
G. Danijel Lasan Zorobabel je predložio da se oni uključe i u projekt krčenja puta Gradina do tvrđava.
G. Sami Bach Khojah rekao je da će se oni kao Savjet mladih rado uključiti u sve aktivnosti.
Drugi projekt „Oskar znanja“ zamišljen je kao natjecanje iz nekoliko predmeta, a za najboljeg bi bila
osigurana stipendija ili mjesečna karta.
Također bi se održavala predavanja o zdravoj prehrani osnovnoškolcima.
Gđa Gradonačelnica i G. Danijel Lasan Zorobabel složili su se sa prijedlozima i dali pohvale Savjetu
mladih za njihovu posvećenost i aktivnost.
Zaključeno je da će se Savjet mladih aktivno uključiti u sve segmente našega grada, i do sredine
mjeseca detaljnije elaborirati svoja dva nova projekta, Tjedan udruga i Oskar znanja. Također će
nakon šire konzultacije dostaviti i svoje prijedloge za Odluke grada o ugostiteljskoj djelatnosti koja se
odnosi na radno vrijeme, kao i na novi predloženi izgled trga.
Sjednica je zaključena u 14.50 sati.
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