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Na temelju članka 19., stavka 6.  Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.) i 

članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice („Glasnik Grada 

Koprivnice“ broj 3/14.) Savjet mladih Grada Koprivnice na 11. sjednici održanoj dana 23. 

siječnja 2016. godine, utvrdio je i prihvatio 

 

 

I Z V J EŠ Ć E 

o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2015. godinu 

 

 

U 2015. godini Savjet mladih Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: „Savjet mladih“) 

održao je ukupno 8 (osam)  sjednica.  

Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja Programa rada  Savjeta mladih, predsjednik 

Savjeta mladih, zamjenik i pojedini članovi po potrebi su sudjelovali na raznim tribinama, 

okruglim stolovima i radnim sastancima. 

 

 Predavanje Djelovanje skupštine regija i regionalnih mreža mladih 

 U veljači smo sudjelovali na predavanju u organizaciji Regionalne mreže 

mladih i Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici. 

 

 Glasaj sad #16+ 

 U sklopu projekta "Glasaj sad #16+" u organizaciji Udruge srednjoškolaca 

predstavili smo ulogu i način rada Savjeta mladih kao jednog od savjetodavnih tijela 

na lokalnoj razini. 

 

 Femme frontal 

 Dana 29. ožujka u suradnji s Savjetom mladih Koprivničko-križevačke 

županije i Studiom smijeha iz Zagrebom organiziralo smo večer stand up komedije 

pod nazivom Femme frontal. To je projekt je stand up komičarki Marine Orsag, 

Mirande Lončar te Jelene Radanović koje se komedijom bore za ravnopravnost 

spolova. Ove tri komičari su Ambasadorice WWF Adria za 2015. godinu, pa su 

samim time promovirale i Earth Hour i SOS za Jadran. 

 

 

 



 Provođenje ankete o interesima i aktivnostima mladih u Gradu Koprivnici 

 U travnju i lipnju proveli smo anketu o interesima i aktivnostima mladih u 

Gradu Koprivnici. Uzorak je bio na nešto više od 300 mladih iz Koprivnice. 

 

 Natječaj za izradu logotipa Savjeta mladih Grada Koprivnice  

 U svibnju i lipnju proveli smo Natječaj za izradu logotipa Savjeta mladih 

Grada Koprivnice. Na natječaj je pristiglo 6 rješenja od kojih je Savjet mladih 

odabrao rad Petra Božića kao najbolje rješenje.  

 U mjesecu srpnju smo nagradili Petra Božića, studenta Sveučilišta Sjever za 

najbolje rješenje za logotip Savjeta mladih Grada Koprivnice. Petru smo darovali 

poklon bon u vrijednosti od 400 kuna koji je mogao iskoristiti za kupnju informatičke 

opreme u dućanu informatičke opreme Hangar 18. 

 

 Obuka članova Savjeta mladih 

 Dana 13. lipnja sudjelovali smo na obuci članova savjeta mladih u Koprivnici. 

Obuku su provodili Udruga gradova i fundacija Friedrich Ebert Stiftung. Na obuci je 

sudjelovali 4 člana Savjeta mladih Grada Koprivnice. 

 

 Predavanje o udruzi Kopriva 

 Dana 17. lipnja organizirali smo predavanje o vrlo aktivnoj koprivničkoj 

udruzi Kopriva i o njihovom vrijednom projektu Zajednički vrtovi te o Volonterskom 

centru Koprivnica.  

 

 Trebaš savjet mladih? 

 Dana 31. kolovoza sudjelovali smo na obilježavanju Međunarodnog dana 

mladih na obuci o savjetima mladih koje je organizirao Savjet mladih Koprivničko-

križevačke županije u Koprivnici. Na obuci se raspravljalo o slijedećim temama: 1. 

Institucionalni okvir savjeta mladih; 2. Svrha, ciljevi savjeta mladih i njihov djelokrug 

rada; 3. Međunarodni dan mladih; 4. Volontiranje, volonterski centar; 5. Primjeri 

dobre prakse. 

 

 FB chat: Reformimo obrazovni i znanstveni sustav  

 Dana 9. rujna sudjelovali smo u Facebook chatu s prof.dr.sc. Budakom i 

drugim stručnjacima koji su izradili Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. 

 

 Ljetna akademija za članove savjeta mladih 

 Troje članova Savjeta mladih Grada Koprivnice od 3. do 6. rujna sudjelovalo 

je na Ljetnoj akademiji članova Savjeta mladih u kampu Tunarice pokraj Labina. Cilj 

i svrha akademije je bio okupljanje i educiranje članova Savjeta mladih iz cijele 

Hrvatske, kako bi bili što kompetentniji u rješavanju problema koji se tiču mladih. 

 

 Međunarodni dan srednjoškolaca 

 Prilikom obilježavanja Međunarodnog dana srednjoškolaca u Koprivnici 

uvelike se istaknula članica Savjeta mladih Grada Koprivnice kao jedna od glavnih 

inicijatora i organizatora. Održane su razne aktivnosti od 16. do 20. studenog poput 

književnih večeri, sportskih turnira i sl. 



  Radni vikend 

 Savjet mladih Grada Koprivnice organizirao je Radni vikend savjeta mladih 

koji se održao 28. i 29. studenog. Na vikendu su, uz članove Savjeta mladih Grada 

Koprivnice, sudjelovali i članovi Savjeta mladih Grada Trogira te Čakovca. 

Predavanje koje je sudionike uvelo u radni vikend održao je prof. Saša Kresojević, a 

bavili su se temom javnog zagovaranja. U nastavku je slijedila radionica u kojoj su 

članovi imali priliku koristiti vještine javnog zagovaranja koju je održala Martina Puž 

ispred FES-a, a održana je i debata na temu izbjegličke krize u Hrvatskoj koju je 

moderirao predsjednik Savjeta mladih Dean Perko. 

 

 Koordinacija gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske  

 U suradnji sa Savjetom mladih Grada Trogira pokrenuli smo inicijativu za 

organiziranje Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske te za takvu 

platformu dobili podršku pedesetak Savjeta mladih iz cijele Hrvatske. Kroz 2016. 

godine planira se formalizirati takav oblik gdje bi članovi Savjeta mladih Grada 

Koprivnice trebali imati vodeću ulogu. 

 

 

 

PREDSJEDNIK:  

 

Dean Perko, v.r. 

 

 
 

 

 


