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Zabok, 4. veljače 2015.         
 

Z A P I S N I K 
 sa 2. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka, održane 4. veljače 2015. godine u 
Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, s početkom u 18:00 sati. 
 
 Sjednici su prisutni: članovi Savjeta: Sandra Benčić, Jelena Bedeniković, Nikola Mak 
(došao nakon 2. točke dnevnog reda), Jelena Mišetić i Karla Trgovec. 
 Ostali prisutni: predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka Žarko Ivančić, zamjenica 
gradonačelnika Nevenka Gregurić, pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. 
  
 Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih Grada Zaboka otvorila je sjednicu, 
konstatirala da su prisutna 4 člana Savjeta mladih Grada Zaboka (4 od 5) te pita ima li tko 
kakav prijedlog oko izmjene ili dopune dnevnog reda. Prijedloga nije bilo, pa daje predloženi 
dnevni red na glasovanje. 
 Bez rasprave Savjet mladih jednoglasno (4) usvaja dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Savjeta mladih, 
2. Prijedlog poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Zaboka, 
3. Prijedlozi za pisanje programa rada za 2015. godinu, 
4. Izvještavanje o radu Savjeta mladih na mrežnim stranicama Grada Zaboka, 
5. Logo Savjeta mladih Grada Zaboka, 
6. Razno. 

 
Točka 1. 

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Savjeta mladih 
 Bez primjedbi verificiran je skraćeni zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Savjeta 
mladih Grada Zaboka, održane 14. siječnja 2015. godine. 
 

Točka 2. 
2. Prijedlog poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Zaboka 
 Bez rasprave, Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno (4) donosi Poslovnik o radu 
Savjeta mladih Grada Zaboka. 
 

Točka 3. 
3. Prijedlozi za pisanje programa rada za 2015. godinu 
 Po ovom točkom članovi Savjeta raspravljaju o prijedlogu programa rada koji je 
predložila Karla Trgovec i iznose svoje ideje. Karla Trgovec iznosi kako je gradonačelnik 
predložio da se prijedlog programa rada prije donošenja pošalje gradskim ustanovama na 
očitovanje. 

Nakon kraće rasprave (povezivanje sa savjetom mladih prijateljskih gradova i općina, 
korištenje gradskih domova, obilazak grada, obilježavanje međunarodnog dana mladih, 
uređenje okoliša oko novog doma u Grdencima), Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno 
(5) donosi sljedeći  

 
Z A K LJ U Č A K 

 Članovi Savjeta mladih će do 15. veljače 2015. predsjednici Savjeta na e-mail 
dostaviti konkretne prijedloge za program rada, koje će se objediniti s postojećim 
prijedlogom programa i uputiti gradskim ustanovama na očitovanje. 
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Točka 4. 
4. Izvještavanje o radu Savjeta mladih na mrežnim stranicama Grada Zaboka 
 Jelena Mišetić iznosi kako bi Savjet mladih želio informirati javnost o svom radu, pa 
nakon kraće rasprave o troškovima vlastite mrežne stranice Savjet mladih Grada Zaboka 
jednoglasno (5) donosi sljedeći: 
 

Z A K LJ U Č A K 
 Savjet mladih Grada Zaboka će informirati javnost o svom radu putem mrežne 
stranice Grada Zaboka (www.zabok.hr), na način da će predsjednica Savjeta 
informacije koje se želi objaviti dostavljati službenici Grada Zaboka na e-mail: 
gordana@zabok.hr 
  

Točka 5. 
5. Logo Savjeta mladih Grada Zaboka 
 Sandra Benčić daje na uvid nekoliko grafičkih prijedloga za logo Savjeta mladih 
Grada Zaboka. Nakon kraće rasprave, Savjet mladih Grada Zaboka jednoglasno (5) donosi 
sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 U ovoj fazi odabiru se dva prijedloga loga Savjeta mladih Grada Zaboka kao 
potencijalna i upućuju se autoru na doradu, pa će konačan zaključak o izboru loga biti 
donesen na sljedećoj sjednici. 
 

Točka 6. 
6. Razno 
 Pod ovom točkom nije bilo nikakvih pitanja i prijedloga, pa predsjednica Savjeta 
mladih zaključuje sjednicu. 
 
 
                          Zapisničar                  Predsjednica Savjeta mladih 
                       Natalija Gretić    Karla Trgovec 


