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REBUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

SAVJET MLADIH  

 

 

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), Savjet mladih Općine 

Vratišinec na svojoj 16. sjednici Savjeta mladih Općine Vratišinec održanoj 02. veljače 2018. 

godine donosi: 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC 

 ZA 2017. GODINU 

 

U 2017. godini Savjet mladih Općine Vratišinec (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) održao je 

ukupno 5 sjednica. Prva u 2017. godini sazvana je 19.01.2017. godine no zbog nepostojanja 

kvoruma ista je odgođena na 26.01.2017. godine. Savjet mladih broji 5 članova u koji su 

uključeni predsjednik i njegov zamjenik te 5 zamjenika članova. 

 

Rad u 2017. godini započeli smo odazivom na sve godišnje skupštine naših udruga na koje smo 

bili pozvani. 

 

07. veljače 2017. godine predsjedniku vijeća uputili smo prijedlog odluke s obrazloženjem za 

povećanje jednokratne novčane pomoći za novorođenčad. Ista je prihvaćena od strane Općinskog 

vijeća i povećana s dosadašnjih 1.000,00 kn na 2.000,00 kn 

 

18. veljače 2017.g. organizirali smo svoju prvu manifestaciju u ovoj godini; „Fašnik v Općini 

Vratišinec“. Organizirana je fašnička povorka od Osnovne škole „Dr. Vinka Žganca“ Vratišinec 

do Doma kulture „Dr. V. Žganec“. U programu su nastupili mališani s tetama iz dječjeg vrtića 

„Srčeko“, regulaciju prometa i spaljivanje fašnika preuzeo je DVD Vratišinec, dok je RK 

„Sokol“ Vratišinec pomogao u pripremi okrepe za sve prisutne. Općina Vratišinec osigurala je 

krafne, čaj i ostale potrebne stvari za organizaciju. 

 

I ove godine povodom Valentinova 14.02.2016.g. ukrasili smo centar Vratišinca sa „srčekima“ 

koje su izradili mališani iz DV „Srčeko“ Vratišinec, a povodom Uskrsa postavili smo prigodne 

ukrase. 

 

05. travnja 2017. g. Međimurskoj županiji dostavili smo godišnje Izvješće o praćenju provedbe 

Zakona o savjetima mladih, koje je savjet dužan dostavljati na godišnjoj razini, a kojom 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prati aktivnost i rad savjeta, 

održavanje sjednica, suradnja s predstavničkim i izvršnim tijelima i slično. 
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01. svibnja 2017.g. organizirali smo uz pomoć Općine Vratišinec budnicu kroz našu općinu 

(naselja G. Kraljevec sa zaselkom Remis i Vratišinec). U budnici su sudjelovali sami članovi 

savjeta, članovi DVD-a Vratišinec i nekolicina mladih iz Vratišinca. 

 

06. srpnja 2017. godine primili smo Javni poziv Općine Vratišinec za predlaganje kandidata za 

dodjelu javnih priznanja. Sukladno Javnom pozivu za pohvalnicu općine predložili smo 

zamjenicu predsjednika Savjeta mladih Dariju Lukačić. Općinsko vijeće prihvatilo je naš 

prijedlog. 

 

Na svojoj 14. sjednici održanoj dana 11. kolovoza 2017. godine donijeli smo Plan i program rada 

i financijski plan za 2018. godinu. Isti je u zakonskom roku bio predan predsjedniku Općinskog 

vijeća te je kasnije bio usvojen od strane Općinskog vijeća Općine Vratišinec sukladno čl. 19-20. 

Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14).  

 

Aktivno smo se uključili u organizaciju Dana Općine Vratišinec. Na svečanoj sjednici 14. rujna 

2017. godine bili smo zaduženi za organizaciju rasporeda sjedenja, doček gostiju i slično. 

U subotu 16. rujna 2017. godine a povodom Dana Općine Vratišinec organizirali smo 1. utrku 

Vratišinca. Na utrci je sudjelovalo četrdesetak natjecatelja u više kategorija. Medalje za najbolje 

i ove je godine osigurala Općina Vratišinec. Također istoga dana sudjelovali smo i na igrama 

(pikado, viseća kuglana i dr.) koje su povodom Dana Općine Vratišinec pripremili članovi 

Podružnice umirovljenika Vratišinec.  

 

18.11.2017. godine i Općina Vratišinec bila je u znaku grada Heroja. U organizaciji Savjeta 

mladih u Vratišincu te MO Gornji Kraljevec u Gornjem Kraljevcu u večernjim satima održana je 

molitva povodom dana pada Grada Vukovara. Molitvu je predvodio župnik Pavao Mesarić a 

istoj su se odazvali članovi udruga s područja općine, općinski načelnik, zamjenica načelnika, 

općinski vijećnici, učenici osnovne i područne škole te brojni građani. Ovim skupovima i općina 

Vratišinec se pridružila mnogim gradovima i općinama koji su se sjetili na grad heroj –Vukovar.  

 

Općina Vratišinec raspisala je foto natječaj „Volim svoju općinu“. Naš zadatak je bio da 

prikupljamo putem e-maila fotografije no nažalost u roku nije pristigla niti jedna fotografija, o 

ćemo smo obavijestili predsjednika općinskog vijeća dana 24.11.2017. godine. 

 

Manifestacija „Advent v Općini Vratišinec“ započela je 6. prosinca i trajala sve do 29. prosinca 

2017. godine kada je naš Mješoviti pjevački zbor „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec održao svoj 

tradicionalni Božićni koncert u župnoj crkvi u Vratišincu. Savjet mladih i ove godine izradio je 

veliki plakat u kojem su bile navedene sve manifestacije tijekom adventa. U centru naselja 

Vratišinec postavili smo veliki adventski vijenac u kojem nam je uvelike pomogao i predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec koji je i zapalio prvu svijeću. 6. prosinca 

2017. povodom Nikolinja posjetili smo naše mališane u DV „Srčeko“. Svaki mališan primio je 

od Sv. Nikole mali poklon paket kojeg je osigurala Općina Vratišinec. Također odazvali smo se 

svim koncertima i manifestacijama za koje smo primili poziv.  
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Na posljednjoj sjednici održanoj 5. prosinca 2017. godine donesena je Odluka da Savjet mladih 

Općinskom vijeću Općine Vratišinec uputi prijedlog da mlade do 35 godina oslobodi plaćanje 

komunalnog doprinosa za 50% od ukupnog iznosa kao poticaj da mladi izgrade život na 

području naše općine. 

 

18. prosinca 2017. godine predsjednik Savjet mladih Andrija Kvakan prisustvovao je sastanku 

Komisije za društvene djelatnosti i stipendiranju studenata prilikom otvaranja i pregleda 

pristiglih zamolbi. 

 

Tijekom godine aktivno smo pomagali općinskom načelniku oko sitnijih popravaka koje je 

trebalo napraviti (popravak ormarića, montaže i demontaže i slično), a isto tako naši članovi 

postavili su u hodniku općinske zgrade veliku fotografiju „Općinu Vratišinec čine ljudi“ koju je 

izradila naša članica Darija Lukačić.  

 

 

SAVJET MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/02 

URBROJ: 2109/19-04-18-2 

Vratišinec, 02.02.2018. 

 

 

         Predsjednik Savjeta mladih: 

                Andrija Kvakan, v.r. 

 

 


