
 

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 

41/14.) i članka 11. stavka 1. podstavka 9.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/14.), Savjet mladih Grada Koprivnice na 

sjednici, održanoj 02.03.2022. godine, utvrdio je 

 

I Z V J EŠĆE 

o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2021. godinu 

 

Člankom 11., stavkom  1. podstavkom 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/14.) utvrđeno je da Savjet mladih Grada 

Koprivnice  (u daljnjem  tekstu: Savjet mladih) podnosi godišnje izvješće o svom  radu 

Gradskom vijeću  Grada Koprivnice. 

 

U 2021. godini Savjet mladih održao je ukupno 4. sjednice. Osim sjednica, a s ciljem 

ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih, zamjenica 

predsjednika i članovi, po potrebi i zbog pandemijske situacije, sudjelovali su na manjem 

broju aktivnosti i to kako slijedi: 

 

• Sudjelovanje na gradskim vijećima 

 

Savjet mladih, odnosno predsjednik Ivan Pišpek, sudjelovao je na svim gradskim 

vijećima gdje je na dnevnom redu Savjet mladih imao točku vezanu uz svoj rad, te je isto 

tako pravovremeno podnio izvještaj za 2020. i financijski plan i program rada za 2022. 

godinu. 

 

• Proširena vidljivost na društvenim mrežama 

 

Po osnutku novog saziva Savjeta mladih, dogovoreno je širenje vidljivosti na društvenim 

mrežama, te je tako ostvaren tj. napravljen Instagram profil Savjeta mladih Grada 

Koprivnice, gdje se povremeno i prigodno objavljuje rad Savjeta. 

 

 

• Grafit za mlade 

 



31.03.2021. Grad Koprivnica dobio je certifikat „Grad za mlade“, a Savjet mladih je kroz 

radne sastanke i ankete putem društvenih mreža sudjelovao u odabiru i realizaciji ocrtavanja 

grafita za mlade. 

 

• Izrada Strategije razvoja grada Koprivnice 

 

Savjet mladih uključen je u tribine i izradu Strategije razvoja Grada Koprivnice za period 

2021. – 2030. 

 

• Projekt Europe Goes Local 

 

Savjet mladih na čelu sa Ivanom Pišpekom, sudjelovao je u pisanju prijave za projekt 

Europe Goes Local -  Supporting Youth Work at the Municipal Level. Prijava za projekt je 

prihvaćena i kreće realizacija predviđenih aktivnosti. Navedeni projekt ima za cilj poboljšati 

kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj 

razini – predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba aktivnih u radu s 

mladima. U projektu sudjeluje ukupno 16 gradova iz Hrvatske. 
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Koprivnica, 02.03.2022. 

 

 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK: 

                                                                                                          Ivan Pišpek 

 

 

 

 


