
KLASA: 021-05/15-01/03                                
URBROJ: 2197/01-03/2-16-21 
Zabok, 20. siječnja 2016.         
 

Z A P I S N I K 
 

 sa 6. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka, održane 20. siječnja 2016. godine u 
prostoru Centra za mlade i nezavisnu kulturu- Zelena dvorana, Trg Dragutina Domjanića 6, 
Zabok, s početkom u 16,30 sati. 
 Sjednici su prisutni: Karla Trgovec, predsjednica, Sandra Benčić, zamjenica 
predsjednice,  te članovi: Nikola Mak, Jelena Mišetić i Jelena Bedeniković. 

Ostali prisutni: Gordana Dugorepec, viša stručna suradnica u Uredu Grada i Lucija 
Dugorepec (stručno osposobljavanje u Uredu Grada). 
 Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka otvorila je sjednicu u 16,30 
sati i konstatirala da su prisutni svi članovi Savjeta mladih Grada Zaboka, te mogu 
pravovaljano odlučivati. Savjet mladih jednoglasno usvaja predloženi dnevni red kako slijedi: 
 

Dnevni red 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka od  
    25.  rujna 2015., 

      2. Anketa namijenjena mladima grada Zaboka – formuliranje pitanja i dogovor oko      
          provođenja ankete, 
      3. Razno. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Savjeta mladih od 25.9.2015. 
Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Savjeta mladih od 29. rujna 2015. 

 
Točka 2.  

Anketa namijenjena mladima grada Zaboka – formuliranje pitanja i dogovor oko 
provođenja ankete.  
Karla Trgovec iznosi kako Savjet mladih Grada Zaboka kao savjetodavno tijelo Grada  
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na tom području. Jedan od njegovih 
najvažnijih zadataka je uključivanje mladih u javni život grada. U želji da mladi odlučuju o 
svojoj budućnosti, Savjet mladih putem ankete želi dobiti podatke koje će koristiti u 
planiranju konkretnih aktivnosti i programa za mlade. 
Gordana Dugorepec napominje kako će se anketa staviti na web stranice: Grada Zaboka i 
Mreže udruga Zagor, te na facebook profil Savjeta mladih, kako bi se što više mladih 
uključilo u anketiranje. Link na anketu će se dostaviti školama te udrugama mladih. Jedno od 
glavnih pitanja u anketi odnosi na zainteresiranost za pojedina područja: kazalište i film   
raznim oblastima iz čega će se kasnije vidjeti smjer interesa mladih te kako je za sudionike 
anketnog upitnika koji bi se aktivno željeli uključiti i surađivati sa Savjetom mladih u 
planiranju aktivnosti i provedbi raznih programa za mlade omogućeno da ostave svoje kontakt 



Splitsko-dalmatinska županija, Udruga gradova i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Cilj 
ove Konferencije je okupiti predstavnike Savjeta mladih u svrhu educiranja i razmjene 
iskustava. Na konferenciji će gostovati mr.sc. Andrej Plenković, mr.sc. Ivana Maletić, mr.sc. 
Marko Curavić i doc.dr.sc. Marija Boban koji će upoznati mlade s prilikama za mlade unutar 
Europske unije. Također, u sklopu Konferencije održati će se Izborna skupština Koordinacije 
gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske i prezentiranje primjera dobrih praksi savjeta 
mladih.  

Gradonačelnik je 19. veljače 2016. odobrio odlazak na Konferenciju te donio slijedeći 
Zaključak: 

1. Sukladno odobrenom Programu rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskom planom 
za 2016. godinu, KLASA: 021-05/15-01/03, URBROJ: 2197/01-02-15-19, predsjednica 
Savjeta Mladih Grada Zaboka, Karla Trgovec i član Nikola Mak upućuju se na  Konferenciju 
„Mladi i EU“ koja će se održati u Trogiru od 19. do 20. ožujka 2016. godine. 
2. Odobrava se uplata kotizacije u iznosu od 800.00 kuna (400 kuna po osobi) isplata 
dnevnica i putnih troškova u skladu s odredbama odluke gradskog vijeća kojom se uređuju 
naknade članovima gradskog vijeća i radnih tijela gradskog vijeća. 

3. Članovi Savjeta mladih Grada Zaboka dužni su svoje prisustvovanje Konferenciji 
dokumentirati Izvještajem sa Konferencije. 

4.  Odobrena sredstva bit će isplaćena iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu - 
A100306: Savjet mladih. 

 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjednica zaključuje sjednicu u 9,10 sati. 
 
  
 
               Zapisničar                    Predsjednica Savjeta mladih 
      Gordana Dugorepec      Karla Trgovec 
 


