
U petak 18.03.2022. u Lovačkom domu LD „Trčka“ održana je osnivačka skupština udruge mladih u 
Mihovljanu. Sve Odluke su donesene jednoglasno. Naziv udruge koji je odabran glasi „Mladi za Mihovljan”. 
Za predsjednika udruge sam izabran ja, Damir Ceboci, za dopredsjednicu Lucija Hustić, a za tajnicu Lana 
Risek. Skupštini su prisustvovali članice i članovi te načelnik Općine Mihovljan gosp. Zlatko Bartolić, 
predsjednik Općinskog vijeća gosp. Silvestar Vučković, predsjednik LAG-a „Zeleni bregi” gosp. Žarko Miholić 
te potpredsjednik Županijske skupštine gosp. Željko Čleković koji su mladima uputili riječi potpore i pružili ruku 
budućoj suradnji. 
 
Zlatko Bartolić – najsrdačnije pozdravljam ovu inicijativu. Pročitao na Damirovom Facebook profilu rečenicu 
da mladi u Mihovljanu spavaju zimski san, a već je došlo proljeće i vrijeme se je probuditi. To mi je bila jako 
draga rečenica. Mladi su budući i sadašnji nositelja mjesta, želim da se aktivno uključe i doprinose sa svojim 
idejama, preporukama i viđenjem Mihovljana danas i sutra. Mi smo tu da se trudimo njihove ideje pretvoriti u 
djelo. Podršku od mene kao načelnika definitivno imaju i biti ću tu za sve što god će trebati. Čestitam svima 
zajedno na ovoj inicijativi i želim puno uspjeha u budućem radu.   
 
Silvestar Vučković – također pozdravljam i podupirem ovu vrijednu inicijativu. Mladi najbolje znaju što žele, 
koje su njihove potrebe, što im je potrebno da na kraju ostanu živjeti u našem Mihovljanu i zato je ova inicijativa 
iznimno vrednija. Općinsko vijeće je otvoreno za sve ideje koje nam mladi dostave i truditi ćemo se čim više 
toga realizirati. U Mihovljanu je u zadnje vrijeme dosta toga napravljeno, od komunalne infrastrukture pa do 
novog vrtića. Ništa nije nastalo samo, ni ovaj dom u kojem se održava skupština. Netko vodi brigu o tome i 
trudi se da se to realizira. Mi stariji polako odlazimo sa scene i vrijeme je da se mladi uključe i preuzmu vođenje 
mjesta i počnu si stvarati čim bolje uvjete za život. Čestitam na ovoj inicijativi i na osnivanju udruge mladih.   
   
Žarko Miholić – bio sam malo iznenađen pozivom na ovu skupštinu, ali u isto vrijeme počašćen. Inače sam 
isto Mihovljančan i zato mi je posebno drago bilo biti prisutan na ovoj skupštini. Ova ekipa je jedna od rijetkih 
koji su shvatili čemu služi LAG, a poziv meni kao predsjedniku to i dokazuje. Mnoge stvari treba razumjeti, 
posebno rad udruga koji nije toliko kompliciran, jer novac je svugdje oko nas, samo ga treba znati ubrati. 
Nedavno smo ovdje u Mihovljanu otvorili ured LAG-a, koji bi vam mogao biti od pomoći, kako Vama tako i 
stanovništvu iz okolnih općina. Za sve pripreme projekata, informacije obratite se djelatnici, jer ona je tu vama 
na pomoći. U tijeku je priprema nove Lokalne razvojne strategije LAG—a „Zeleni bregi“, koja je priprema za 
novo financijsko razdoblje, gdje i vi možete pronaći svoj dio kroz partnerski odnos i sa drugim jedinicama 
lokalne samouprave i sa drugim zemljama. Budite na pomoć načelniku općine jer samo zajedno možete nešto 
postići. Još jednom hvala na pozivu i čestitam na osnivanju udruge i podsjećam imate ured LAG-a u 
Mihovljanu, koristite ga.    
 
Željko Čleković – prvo moram reći samo dvije riječi, a to su svaka čast. Prije četiri godine kad sam kao 
predsjednik Općinskog vijeća počeo surađivati sa Damirom bio je pun ideja. Neke od njih smo iskoristili kroz 
udrugu umirovljenika, gdje nam je pomagao u radu. To je samo znak da mi bez mladih ne možemo. Mladi se 
trebaju uključiti u život Mihovljana kroz sve strukture. Želim da mladi ne čekaju da mi stariji odemo sa scene, 
već moraju biti uporni, naporni i zalagati se te boriti za svoje ideje i projekte. Kroz šalu sam mladima rekao da 
ću im pokloniti jedan poklon koji nazivam svećenikova djeca, a svi znamo što to znači. Uz ideje i projekte 
potrebno je misliti i na demografiju. Svima zajedno čestitam i želim puno sreće u radu.   
 
Damir Ceboci – za početak bih htio zahvaliti svima članicama i članovima na potpori i povjerenju za mjesto 
predsjednika udruge, također zahvaljujem našim gostima na lijepim riječima i nadam se da ćemo u narednom 
vremenu ostvariti suradnju na realizaciji naših ideja, planova i projekata. Također želim čestitati Luciji i Lani 
na izboru na njihove funkcije. Lucija je studentica završne godine Fakulteta turističkog menadžmenta, a Lana 
je magistra geografije koja je zaposlena u LAG-u „Zeleni bregi“ kao voditeljica projekata. Mislim da smo složili 
jednu jaku i dobru ekipu. Ideja osnivanja ove udruge rodila se prije nekoliko godina, ali smo zbog epidemije 
odustali od toga zbog čega mi je bilo iznimno žao. Međutim zdravlje naših baka i djedova, pa i roditelja je bilo 
iznad svega. Ideja i cilj udruge je da budemo nositelj kulturnog, zabavnog i društvenog života našeg mjesta. 
Ukratko je predstavljen Plan i program rada za 2022. godinu koji će se nadopunjavati kroz idućih nekoliko 
mjeseci idejama članica i članova. Predstoji nam upis u registar udruga te registar neprofitnih organizacija, pa 
zatim otvaranje poslovnog računa. Naziv udruge je „Mladi za Mihovljan“, a kako bi mogli funkcionirati i 
Mihovljan mora biti za mlade. Iz tog razloga ćemo uputiti poziv našim vrijednim poduzetnicima i obrtnicima da 



donacijama podupru naše ideje, planove i projekte. Predstoji nam ozbiljan posao, ali uz ovakav entuzijazam 
kakav trenutno imamo siguran sam da ćemo zajedno postići planirano, pa i više od toga. 
 

 

 



 

 



 
 


