
Z A P I S N I K

s konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Vijeće), 
održane u zgradi Gradske uprave u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, u gradskoj vijećnici, soba broj 11, 
dana 29.11.2022. godine.

Sastanku su bili nazočni sljedeći dječji vijećnici: Karlo Koštarić, Marin Sabol, Erik Žeželj, 
Benjamin Tot, Lana Jembrek, Klara Horvat, Petar Ferčec, Šimun Vidaković, Luka Jantolek, Marija 
Petrović, Lorena Đurkan, Maks Indir, Šime Stanković, Tar Štabi Androlić, Jan Kolar, Mateo Maček i 
Tin Martinković.

Ostali prisutni: Ksenija Ostriž – zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice, Dario Jembrek – 
pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice, Sandra Sabolić – voditeljica Dječjeg 
gradskog vijeća Grada Koprivnice, Jadranka Lakuš – predsjednica Društva Naša Djeca Koprivnica, 
Vesnica Mlinarić – koordinatorica za rad s dječjim vijećem iz Osnovne škole „Braća Radić“ 
Koprivnica, Martin Hadelan – koordinator  za rad s dječjim vijećem iz COOR Podravsko sunce, 
Jasna Relja - koordinatorica za rad s dječjim vijećem iz Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica, 
Vedrana Strmečki - koordinatorica za rad s dječjim vijećem iz Osnovne škole „Podolice“ 
Koprivnica, Katarina Križić - koordinatorica za rad s dječjim vijećem iz Osnovne škole „Antun 
Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Klara Premec – dječja koordinatorica i Jelena Horvat – samostalna 
upravna referentica za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice. 

Odsutni članovi: Lili Stančec, Karlo Gajski i Tajana Vukmanović. 
 
Početak sjednice u 13,00 sati.

Prije otvaranja konstituirajuće sjednice sve prisutne pozdravio je gosp. Dario Jembrek i 
zahvalio se svima na dolasku.

Gđa. Jadranka Lakuš  pozdravila je dječje vijećnike ispred Društva Naša Djeca Koprivnica. 
Istaknula je kako je Grad Koprivnica među prvim gradovima koji je shvatio važnost dječje 
participacije, te je ukratko nabrojila sve dosadašnje uspjehe dječjih vijeća. Poručila je dječjim 
vijećnicima da budu što jesu, hrabri i otvoreni prema novim idejama.

Sjednicu je otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice, Ksenija Ostriž, pozdravivši 
sve prisutne te je nakon toga predloženi dnevni red dala na glasovanje i konstatirala da je Vijeće 
jednoglasno usvojilo dnevni red.

D N E V N I  R E D:

1. Izvještaj o provedenim izborima za saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice;
2. Predstavljanje kandidata za Dječjeg gradonačelnika/-icu;
3. Izbor Dječjeg gradonačelnika/-ice i njegovih/njezinih zamjenika;
4. Donošenje Poslovnika o radu Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice;
5. Razno.-

Točka 1.

Gđa. Ksenija Ostriž podnijela je izvještaj o provedenim izborima za Vijeće, ustvrdivši kako 
je gradonačelnik Grada Koprivnice dana 07.09.2022. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za 
članove Vijeća, a izbori su održani 25.10.2022. godine u četiri osnovne škole s područja Grada 



Koprivnice i COOR Podravsko sunce, te da je izabrano ukupno 20 vijećnika, odnosno po četiri iz 
svake škole. 

Točka 2.

Gđa. Ksenija Ostriž zamolila je kandidate koji se žele kandidirati za dječjeg gradonačelnika 
da se ukratko predstave.

Dječji vijećnik Maks Indir iz Osnovne škole „Podolice“ Koprivnica istaknuo je svoju 
kandidaturu rekavši kako je odličan učenik te da će donositi odluke koje će biti na dobrobit sve 
djece.

Luka Jantolek, dječji vijećnik iz Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica rekao je kako je 
uzoran i odličan učenik, komunikativan je i bavi se glumom, a trenira i nogomet. Kao svoj program 
predlaže obnovu igrališta Zelenjak, uređenje okoliša između Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica 
i Srednje škole Koprivnica, obnova interijera u školama i poticanje mladih na bavljenje sportom.

Dječji vijećnik Marin Sabol iz Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica istaknuo je svoju 
kandidaturu ustvrdivši kako ima iskustva kao zamjenik dječjeg gradonačelnik u prijašnjem sastavu 
Vijeća. Njegov cilj je da se radi na prevenciji i sprječavanju nasilja nad djecom slabijeg 
socioekonomskog statusa.

Klara Horvat, dječja vijećnica iz Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica u 
svojoj je kandidaturi istaknula važnost bavljenja sportom i rekreacijom, te da se djeca time uče fair 
playu. Istaknula je i važnost ekologije.

Točka 3.

Rezultati nakon 1. kruga izbora:

1. Maks Indir – 3 glasa;

2. Luka Jantolek – 5 glasova;

3. Marin Sabol – 6 glasova i

4. Klara Horvat – 3 glasa.

Za dječjeg gradonačelnika izabran je Marin Sabol, a njegov prvi zamjenik je Luka Jantolek, 
te je potrebno provesti 2. krug izbora za drugog zamjenika.

Rezultati nakon 2. kruga izbora:

1. Maks Indir – 11 glasova i

2. Klara Horvat – 6 glasova.

Za drugog zamjenika izabran je Maks Indir. 

Točka 4.

Gđa Ksenija Ostriž upoznala je dječje vijećnike s Poslovnikom o radu Dječjeg gradskog 
vijeća Grada Koprivnice, te  je nakon toga predloženi poslovnik dala na glasovanje i konstatirala da 
je Vijeće jednoglasno usvojilo Poslovnik. 



Točka 4.

Gđa Sandra Sabolić pozdravila je sve prisutne te izrazila želju i nadu za daljnjom uspješnom 
suradnjom. Zamolila je koordinatore da joj pošalju kontakt brojeve svih dječjih vijećnika kako bi 
mogli komunicirati oko daljnjih aktivnosti u Vijeću.

Klara Premec, dječja koordinatorica i dosadašnja dječja vijećnica ukratko je upoznala 
sadašnje dječje vijećnike s njihovim dužnostima i istaknula njihovu važnost u donošenju i kreiranju 
odluka.

Marin Sabol, izabrani dječji gradonačelnik obratio se Vijeću i zahvalio se na izboru za 
dječjeg gradonačelnika te istaknuo želju za uspješnom suradnjom i radom u Vijeću.

Budući da se nitko više nije javio za riječ, gđa. Ksenija Ostriž zaključila je sjednicu.

Sjednica je završena u 14,00 sati. 

KLASA: 024-05/22-01/0001
URBROJ: 2137-1-06-01/4-22-15
Koprivnica, 29.11.2022.

                                                                          Zapisničarka:
                                                                          Sandra Sabolić
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