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Z A P I S N I K 
 

 sa 9. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka, održane 26. listopada 2016. godine u 
Gradskoj vijećnici. 
 Sjednici su prisutni: Karla Trgovec, predsjednica,  te članovi: Nikola Mak i Jelena 
Bedeniković. 
           Sjednici nisu prisutni: Jelena Mišetić (opravdano)  i Sandra Benčić, zamjenica 
predsjednice (opravdano). 

Ostali prisutni: Gordana Dugorepec, viša stručna suradnica u Uredu Grada  
 Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka otvorila je sjednicu u 18,00 
sati i konstatirala da je prisutna većina članova Savjeta mladih Grada Zaboka, te mogu 
pravovaljano odlučivati. Savjet mladih jednoglasno usvaja predloženi dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje konačnog prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka za 
razdoblje od 2016.- 2020. godine. 

2. Razno. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 
Razmatranje konačnog prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka za 
razdoblje od 2016.- 2020. godine. 
Karla Trgovec je napomenula da je Prijedlog  prošao internetsko savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću na www.zabok.hr. od 7. rujna do 7. listopada 2016. Objedinjene 
primjedbe i Izvješće o provedenom savjetovanju dostavljeni su uz poziv. Dana 21. rujna 2016. 
u Velikoj gradskoj galeriji održano je predstavljanje Lokalnog programa za mlade, na kojem 
su dane dodatne upute kako učestvovati u javnom savjetovanju (putem obrasca koji se može 
skinuti sa stranice www.zabok.hr /otvorena savjetovanja), šteta je što predstavljanju nije 
prisustvovao veći broj mladih. 

Gordana Dugorepec iznosi  da je Prijedlog Lokalnog programa za mlade grada Zaboka od 
2016. do 2020. na dnevnom redu  31. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 28.10. 2016. te 
da će se po donošenju tiskati kao knjižica. Kod izrade Nacrta proračuna Grada Zaboka za 
2016. vodit će se računa da se osiguraju sredstva za izvršenje programa u 2017. godini. 

Nakon kraće rasprave Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno usvaja Konačnog 
prijedlog Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka za razdoblje od 2016.- 2020. godine, te 
predlaže Gradskom vijeću njegovo razmatranje i donošenje. 

Točka 2. 
Razno 
Pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka, Karla Trgovec 
zaključuje sjednicu u 18,30 sati. 
 
 
               Zabilježila                       Predsjednica Savjeta mladih 

      Gordana Dugorepec      Karla Trgovec 

 

 


