
Z A P I S N I K 

 

 

sa sjednice Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje akcije "Gradovi i općine – prijatelji 

djece" (u daljnjem tekstu: Odbor), održanog u Domoljubu, Starogradska 1, u dvorani „Mala scena“, 

dana 18. travnja 2016. godine. 

 

Sjednici su bili nazočni sljedeći članovi: Davorka Draganić, predsjednica, Vesna Bunić, Martina 

Trešćec Godek (OŠ „Đuro Ester“ – zamjena za Jasnu Relju), Andreja Benkus (OŠ „Braća Radić“ – 

zamjena za Adrijanu Hatadi), Mirela Stipić (COOR Podravsko sunce – zamjena za Radmilu Popović), 

Manuela Gregurić, Sandra Krajina, Ida Gašpar (Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ – zamjena za 

Danijelu Petrić), Davorka Kupec, Maja Toth – Mršić,  Jadranka Lakuš. 

 

Sjednici prisustvuje ispred Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada 

Koprivnice pročelnik Darko Ledinski i službenica Narcisa Jembrek. 

 

Odsutni članovi: Helena Hećimović (ispričala se), Natalija Kušek, Franka Ružić (ispričala se), 

Marina Njerš (ispričala se), Robert Šarec (ispričao se), Marina Tomac - Rojčević, Sonja Jurlina. 

  

Početak sjednice u 12,30 sati. 

 

Sjednicu je otvorila gđa. Davorka Draganić, predsjednica Odbora, pozdravivši sve prisutne i  

predložila dnevni red kao u sazivu sjednice: 

 

D N E V N I  R E D: 

 

1. Debata učenika (molimo pripremiti konkretne prijedloge za temu), 

2. Izvješće o aktivnostima provedenim tijekom 2015. godine i Akcijski plan za 2016. godinu 

– Akcija „Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica“ (primjerak u prilogu), 

3. Skupovi vezani uz djecu – 5. Europska škola pedijatrije i „Dijete, knjiga i novi mediji“ - 

informiranje, 

4. Ostalo.- 

 

U nastavku, a prije radnog dijela sastanka, pozvala je novoimenovanog pročelnika Darka 

Ledinskog,  da se obrati prisutnima. Pročelnik Darko Ledinski predstavio se Odboru te ukratko kazao 

kako u Gradu uvijek mogu očekivati podršku posebno u dijelu koji se odnosi na omogućavanje 

kvalitetnih uvjeta za rad što smatra preduvjetom da bi kreativne i kvalitetne ideje i stručnost svih 

prisutnih kao i ustanova i ostalih segmenata društva koje predstavljaju, mogle zaživjeti i doprinijeti 

kvaliteti života kako djece, tako i svih sugrađana. Nadalje, najavio je promjene u pogledu izvještavanja 

u okviru Akcije, čime će za sve biti pojednostavljena procedura, a rezultirat će tzv. katalogom 

mogućnosti za djecu u Koprivnici u okviru kojeg će se evidentirati sve specifičnosti skrbi za djecu u 

zajednici, čime će se ujedno doprinijeti obilježavanju 10. godišnjice od dobivanja statusa Grada 

prijatelja djece. Također je naglasio kako grad Koprivnicu činimo svi, od uprave do svakog pojedinca, 

i o svakom ponaosob, njegovom trudu, angažmanu i doprinosu, ovisi u kojem smjeru i hoćemo li se 

kao zajednica razvijati kao i zadovoljstvo kvalitetom života koju smo na taj način stvorili.  

Uslijedilo je predstavljanje prisutnih koji su ukratko opisali kako vide svoju ulogu te su svi 

naglasili kako se i nadalje namjeravaju proaktivno odnositi i doprinositi poticajnom okruženju djece 

razvojem postojećih aktivnosti, ali i reagiranjem novim aktivnostima na eventualne probleme i 

negativne trendove u društvu u smislu zaštite djece i prevencije štetnih oblika ponašanja. 

 

Nakon uvodnog dijela, pročelnik Darko Ledinski napustio je sjednicu radi obaveza, te je 

uslijedila kratka rasprava po točkama dnevnog reda. 

 

 

 



Točka 1. 

 

 Gđa. Draganić izrazila je zadovoljstvo što se debata učenika povodom Međunarodnog dana 

obitelji (15. svibnja) organizira tradicionalno, ove godine po peti puta i vjeruje da je učenicima drago 

da imaju priliku javno raspravljati i iznijeti svoje stavove o temama koje su im bliske. Pozvala je 

prvenstveno prisutne ispred osnovnih škola da prenesu mišljenja djece o temama o kojima bi voljeli 

raspravljati, s obzirom da je samim pozivom na sjednicu dan poticaj članovima Odbora da pripreme 

prijedloge za eventualne teme. Izneseno je nekoliko prijedloga, no svi su se složili da će se 

ovogodišnja debata učenika odvijati na temu „Školske uniforme – da ili ne?“.  

Vođeni iskustvom u organizaciji debate, dogovoreni su i konkretni detalji kako slijedi: 

- Učenička debata održat će se 19. svibnja 2016. godine u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici (u 

međuvremenu potvrđena rezervacija vijećnice); 

- sve tri osnovne škole odabrat će po 10 učenika i mentora, srednje škole svaka po 5 učenika i 

mentora, dok će se nastaviti dobra praksa od prošle godine, a to je da se u debatu uključe i studenti 

Sveučilišta Sjever kao vršnjačka podrška i mentorstvo učenicima srednjih škola u pripremi učenika 

osnovnih škola – ukratko: studenti i učenici u skladu s dogovorom svojih mentorica razradit će temu i 

odrediti afirmacijsku i negacijsku tezu te će potom u dogovoru s mentoricama iz osnovnih škola 

provesti pripremu učenika osnovnih škola i uvježbati debatu u skladu sa zadanim pravilima debate; 

- kao gosti debate predloženi su dugogodišnja učiteljica u mirovini, Terezija Holer Krstičević 

(kontaktirat će ju gđa. Lakuš), ravnatelj Gimnazije, Vjekoslav Robotić (kontaktirat će ga gđa. 

Draganić), zagovornik uvođenja pop kulture u škole, Anđelo Jurkas, predsjednica Udruge za 

promicanje kulture Koprivnički krug, Melita Pavlek – oboje će kontaktirati gđa. Jembrek; njihov 

angažman u ulozi gosta na učeničkoj debati ovisit će o pristanku; 

- vezano uz nagrade učenicima, gđa. Krajina rekla je kako će Obrtnička škola i ove godine 

sudjelovati u tiskanju priznanja učenicima i mentorima i zahvalnica gostima, dok će za nagrade u 

sponzorstvu Grada odluka o istima biti donesena u narednim danima; 

- konačne popise učenika i mentora potrebno je dostaviti gđi. Sandri Krajini na mail 

adresu: sabol.sandra26@gmail.com. 

  

Točka 2. 

 

 Gđa. Jembrek ukratko je, nadovezujući se na uvodni dio pročelnika Darka Ledinskog, 

pojasnila kako će se sveobuhvatni dokument radnog naziva „Promocija mogućnosti Koprivnice – 

sigurnog, skladnog i poticajnog okruženja za optimalan razvoj djece“ izraditi na način da će sa svakim 

dionikom u zajednici značajnim za djecu, osobnim kontaktom, na čemu je naglasak, poštujući 

programsku koncepciju Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ unijeti one specifičnosti koje 

upravo taj nositelj smatra važnim za istaknuti ispred sustava iz kojeg dolazi  - bilo da se radi o 

odgojno-obrazovnom aspektu, zdravstvu, zaštiti djece ili rekreativnim i kulturnim aktivnostima. Po 

izradi ovog dokumenta, a prije finalne verzije, Odbor će imati prilike dati svoje sugestije i zapažanja, a 

kako bi zajedničkim djelovanjem osmislili koncept koji Koprivnicu Grad prijatelj djece prezentira u 

najboljem svjetlu. To će ujedno biti reprezentativna slika Koprivnice prilikom reevaluacije statusa od 

strane Središnjeg odbora koji isti dodjeljuje. 

 

Točka 3. 

 

U tijeku su najave konferencije i skupa za sudjelovanje na kojima je Savez Društava Naša 

djeca uputio pozive. U odnosu na 5. Europsku školu pedijatrije nije iskazan interes. Što se tiče 

znanstveno – stručnog skupa „Dijete, knjiga i novi mediji“, gđa. Lakuš je izvijestila prisutne kako je 

Društvo Naša djeca Koprivnica prijavilo sudjelovanje i predstavljanje slikovnice „Priča o jednom 

mačku“ koja uz to što predstavlja ilustriranu priču, sadrži i scenarij za lutkarsku predstavu, priču i 

lutkarsku predstavu snimljenu na cd-u, te izrađen set lutaka, ginjola. Napomenula je kako će im biti 

potrebna financijska podrška Grada u vidu prijevoza i troškova noćenja.  
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Točka 4. 

 

 Gđa. Lakuš izvijestila je prisutne da je Dječje gradsko vijeće u suradnji s Društvom Naša djeca 

objavilo natječaj Naj dječje djelo pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta“, koje će i ove 

godine biti održano pod pokroviteljstvom gradonačelnice te podsjetila prisutne da se radi o dodjeli 

nagrada za djela nesebične pomoći i solidarnosti i kojim se potiče djecu, odnosno nagrađuje ih se 

ukoliko su se iskazali u vršnjačkom pomaganju, humanitarnom djelovanju, prevenciji bolesti i 

promociji zdravlja, toleranciji prema različitostima, pomoći starijima i slabijima, volonitranju. Više 

mogu pročitati na gradskoj web stranici gdje je natječaj objavljen, a govorit će se o njemu i u ostalim 

medijima, dok će školama ići poticaj i od strane Grada koji ovaj, sada već projekt, smatra 

hvalevrijednim jer će se pozornost javnosti i sugrađana usmjeriti na dobra djela naših najmlađih što 

može biti izuzetno dobra motivacija i odraslima da ustraju i ne posustaju i sami u činjenju istih, a djeci 

će se pružiti naklonost i pažnja u smjeru pozitivnih i društveno poželjnih akcija što će ih poticati i 

nadalje na slična ponašanja. 

 Gđa. Toth – Mršić potaknula je raspravu vezanu uz otvorenje kockarnice blizu OŠ „Antun 

Nemčić Gostovinski“, nakon koje su svi suglasno iznijeli stav kako je potrebna reakcija Odbora koji, 

između ostalog, radi i na zaštiti djece od neprihvatljivih oblika ponašanja. Dogovoreno je kako će o 

svemu biti obaviještena gradonačelnica. 

 Gđa. Jembrek prenijela je Odboru zapažanje članice gđe. Hećimović, koja radi obaveza nije 

mogla prisustvovati sjednici, a odnosi se na obnovu dotrajale natpisne ploče „Koprivnica Grad – 

prijatelj djece“ na ulazu u Grad kod pružnog prijelaza sa strane Starigrada. Pošto se radi o vizualnom 

identitetu, Savez društava Naša djeca Hrvatske, uvjetuje izvođača radova, a upravo da se izbjegne 

razlika u kvaliteti izrade. Nova natpisna ploča tako košta 4.250,00 kn bez montaže dok se s montažom 

penje i do iznad 6.000,00 kn. 

  Gđa. Krajina ispred Obrtničke škole dala je zanimljiv prijedlog, a to je da učenici zanimanja 

soboslikar restauriraju već postojeću ploču čime bi se značajno uštedjelo te bi ova inicijativa 

predstavljala  vid poticanja dječje participacije i doprinosa posebnosti provođenju Akcije na lokalnoj 

razini. Svoju ideju gđa. Krajina je naknadno potkrijepila dozvolom ravnatelja Obrtničke škole. 

Navedeno će također biti prenijeto odgovornim osobama u Gradu. 

 

 

 Kako više nije bilo rasprave sjednica je završena u 14,00 sati.  

 

KLASA: 230-01/15-01/0012 

URBROJ: 2137/01-04/4-16-25 

Koprivnica, 19. travnja 2016. 

 

  Zapisničarka:                                                                                    Predsjednica: 

Narcisa Jembrek, dipl. soc. radnica, v. r.                                  Davorka Draganić, dipl. učiteljica, v. r. 

 

  


