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R. br. IME I PREZIME KANDIDATA PREDLAGAČ Obrazloženje

1.
Lovro Horvat
(zamjenik: Simona Srnec)

Mladež Hrvatske demokratke
zajednice Međimurske
županije

Lovro Horvat aktualni je potpredsjednik Savjeta mladih, član Odbora za društvene djelatnosti te je 
aktivan u udrugama kao i političkom i društvenom životu Čakovca. Simona Srnec aktivna je u 
političkom i društvenom životu Čakovca. 

2.
Abel Mislović
(zamjenik: Nikola Grabar)

Mladež Hrvatske demokratke
 zajednice Međimurske
županije

Abel Mislović aktivan je član Mladeži HDZ-a gdje doprinosi radu, aktivan je u humanitarnim akcijama 
i udrugama mladih. Nikola Grabar poznat je pijanist, sudjeluje na brojnim kulturnim događajima i 
organizira humanitarne koncerte. 

3.
Iva Medved
(zamjenik: Gašpar Bodulica)

Gimnazija Josipa Slavenskog 
Čakovec

Iva Medved predsjednica je razreda, bivša potpredsjednica razreda u osnovnoj školi. Aktivno 
sudjeluje u vijeću učenika Gimnazije Josipa Slavenskog, bavi se modelingom. Učenica je s odličnim 
uspjesima. Sudjelovala u u raznim projektima (eTwinning, erasmus+, Tjedan matematičke 
pismenosti, projekti engleskog jezika) tijekom kojih je komunicirala s drugim učenicima diljem 
svijeta. U Savjetu mladih htjela bi poticati raspravu i pokušati naći rješenje o problemima s kojima 
se susreću mladi, a zalagala bi se i za prava svih školaraca. 

Gašpar Bodulica bivši je potpredsjednik razreda u osnovnoj školi. Aktivno sudjeluje u raznim 
događanjima i rado volontira. Trenira plivanje, trenutno i košarku i pohađa teretanu. Dobro se 
snalazi u timskom radu i aktivan je u provođenju različitih projekata. 

4.
Grga Pavlic
(zamjenik: Nino Blažić)

Gimnazija Josipa Slavenskog 
Čakovec

Grga Pavlic predsjednik je razreda i predstavnik Vijeća učenika Gimnazije Josipa Slavenskog, aktivan 
sportaš (rukomet u MRK Čakovec), motiviran učenik s odličnim uspjesima. Do sad je sudjelovao na 
projektu Erasmus+ , BG Mun, simuliranom vijeću Europske unije te brojnim manjim projektima na 
bazi škole. Zalagao bi se za prava srednjoškolaca, poticao raspravu o problemima s kojima se mladi 
svakodnevno susreću.
NIno Blažić je odličan učenik Gimnazije Josipa Slavenskog i aktivan sportaš (atletika u AKM). 
Sudjelovao u dva Erasmus+ projekta te brojnim manjim projektima na škoskoj razini.

5.

Anja Marodi
(zamjenik: Deni Pečarko)

Tehnička škola Čakovec

Anja Marodi članica je Vijeća učenika, komunikativna i otvorena za suradnju. Sudjelovala u projektu 
Upshift koji potiče mlade na promjene u lokalnoj zajednici.
Deni Pečarko dugogodišnji je i aktivni član Vijeća učenika Tehničke škole Čakovec te je zamjenik 
predsjednice Vijeća učenika. Aktivno je sudjelovao u brojnim školskim aktivnostima, kreativan, 
marljiv, spreman uključiti se u školske aktivnosti i humanitarne akcije. 

POPIS PRISTIGLIH KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA ČAKOVCA



6.
Aleksandar Barlović
(zamjenik: Lana Murk)

Studentski zbor Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu - Odsjek u Čakovcu

Aleksandar Barlović istaknuti je član studentskog zbora Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 
Odsjek u Čakovcu. Kontinuirano i aktivno  se uključuje u rad različitih organizacije te sudejluje u 
mnogim volonterskim akcijama UF, Odsjeka u Čakovcu.

7.
Lucija Toplek 
(zamjenik: Jonida Lushaj)

Graditeljska škola Čakovec Lucija Toplek i Jonida Lushaj isktaknute su članice vijeća učenika Graditeljske škole Čakovec. Često 
se uključuju u izvannastavne aktivnosti, u projekte unutar škole te su motivirane baviti se pitanjima 
boljeg položaja mladih u javnom životu.

8.
Vedran Jalšovec
(zamjenik: Vanja Janušić)

Forum mladih SDP-a MŽ

Vedran Jalškovec student je Tehničkog fakulteta u Rijeci, smjer strojarstvo, gdje redovito sudjeluje u 
aktivnostima organiziranim od strane fakulteta. Član je Foruma mladih SDP-a Međimurske županije, 
angažiran je u projektima i aktivnostima Foruma mladih i humanitarnim akcijama. Redovito daruje 
krv te želi na svom primjeru poticati mlade da postanu dobrovoljni darivatelji krvi i podići svijest 
javnosti o potrebi darivanja krvi.

9.
Mia Haramija 
(zamjenik: Tifani Ban)

Forum mladih SDP-a MŽ

Mia Haramija dugododišnja je članica Foruma mladih SDP-a Međimurske županije. Redovito je 
polazila ljetne škole socijaldemokracije u organizaciji Foruma mladih SDP-a i Zaklade Friedrich Ebert 
Stiftung, sudjelovala na kampovima mladih eu socijaldemokrata u Španjolskoj i Bugarskoj, na 
obrazovnom ciklusu "Politika ženama - Pro choice" te je imala priliku učiti od vrhunskih političara, 
saborskih zastupnika, župana, načelnika i gradonačelnika te istaknutih stručnjaka iz područja 
politike. Tijekom studija na Pravnom fakultetu u Osijeku odradila je praksu pri Trgovačkom sudu u 
Osijeku, volonirala u Pravno-ekonomskoj klinici u okviru koje građanima i poduzetnicima pružala 
besplatnu pravnu pomoć. Sudjelovala je u obrazovnim ciklusima u organizaciji Studentskog zbora 
Pravnog fakulteta u Osijeku: Prisilna hospitalizacija psihijatrijskih bolesnika, Nesigurnost prehrane u 
nerazvijenim zemljama, Legalizacija prostitucije, Posvojenje djeteta, Kako otkriti zločinca. Prošle 
godine izabrana je za članicu Savjeta mladih Međimurske županije.

10.

Klara Tot
(zamjenik: Izabela Kurti) Udruga Ti nisi sam

Klara Tot je već šest godina jedna od najuspješnijih plesačica plesne skupine "Korak" čija 
je kvaliteta i plesno umijeće prepoznato i u Americi gdje se dokazala te je postala idol i primjer 
mnogim mladih djevojkama. Aktivna je u humanitarnom radu za djecu Afrike, angažirala se oko 
otvaranja udruge "Ti nisi sam" gdje se bori za prava nezbrinute, udomljene i siromašne djece. 

NAPOMENA:
Zamjenica kandidatkinje
nema navršenih 15 godina 
života u trenutku podnošenja 
kandidature za članstvo u 
Savjet mladih
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Sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca 

(Službeni glasnik Grada Čakovca 2/14 i 1/16), izbor članova Savjeta mladih i njihovih 
zamjenika pokreće Gradsko vijeće Grada Čakovca javnim pozivom sukladno 
odredbama ove Odluke.  

Kandidature za članove imale su pravo predlagati udruge koje se bave 
mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih 
ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih.  

Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem 
na području Grada Čakovca, u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset 
(30) godina života. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja 
kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za 
člana Savjeta mladih. 

Prijedlozi su se podnosili u roku od 8 dana od dana objavljenog javnog poziva.  
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca sastati će se 3. 

prosinca 2021., kako bi obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i 
zamjenika kandidata te će sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis 
važećih kandidatura.  

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostaviti će se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca te će isto biti objavljeno na web stranicama Grada 
Čakovca.  

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata 
izbora. 

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Gradskog vijeća. 
Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta mladih. 

 
GRADONAČELNICA 

                                                   Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec., v.r. 
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