Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), Savjet mladih Općine
Vratišinec na svojoj 14. sjednici Savjeta mladih Općine Vratišinec održanoj elektronskim
putem zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 dana 05. veljače 2021. godine donosi:
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC
ZA 2020. GODINU
U 2020. godini Savjet mladih održao je ukupno 4 sjednica, od čega su na 2 bili prisutni
predsjednik Općinskog vijeća i/ili načelnik Općine Vratišinec te potpredsjednica Općinskog
vijeća što je u skladu s člankom 24. stavkom 2. i člankom 25. stavkom 2. Zakona o savjetima
mladih (NN 41/14). 12. sjednica Savjeta mladih održana je elektronskim putem zbog
pandemije uzrokovana virusom COVID-19 i zabrane okupljanja, te preporuka Nacionalnog
stožera da se sjednice održavaju online.
Trenutni broj članova savjeta mladih iznosi 5 s uključenim predsjednikom i zamjenikom te 5
zamjenika članova sukladno Odluci općinskog vijeća.
Na 10. sjednici Savjeta mladih održanoj 30.1.2020. godine članovi Savjeta prihvatili su
godišnje izvješće o radu za 2019. godinu koje je kasnije prihvaćeno od strane Općinskog
vijeća čije smo savjetodavno tijelo.
S obzirom na to da su srčeka postala tradicija u našoj općini i ove smo godine istima ukrasili
naša naselja u općini, a povodom Valentinova. Kakvo bi to bilo Valentinovo bez ftičeka koji
se ženiju. Tako smo i ove godine u suradnji s KUU „Društvo žena Gornji Kraljevec“
pripremili kolačiće - ftičeke koje su u centru Vratišinca tražili naši mališan DV Srčeko.

25.02.2020. godine tradicionalno smo organizirali Fašnik v Općini Vratišinec. Iako smo
maskama probali otjerati koronu nažalost nije nam uspjelo, te je virus obilježio ostatak naše
godine. Zahvaljujemo DVD-u Vratišinec na osiguranju fašničke povorke, te ostalim
udrugama na pomoći oko podjele krafni, pića i slično. Drago nam je što svaku godinu
sudjeluje sve više i više maškara.

U Republici Hrvatskoj, pa tako i u našoj županiji zavladala je pandemija korona virusa,
redovito smo putem svoje facebook stranice javnost obavještavali o odlukama, preporukama,
a vezanim uz isto. Pokušali smo mještanima na što moguće lakši način prenijeti informacije
kako se ponašati u takvoj situaciji. Također redovito smo objavljivali i važne natječaje i
pozive Općine Vratišinec, Međimurske županije i slično, a naročito one koje se tiču mladih
(jednokratne financijske potpore, natječaj za stipendije, stipendija Zaklade Mikec i sl.)

Dana 04.04.2020. godine u suradnji s Stožerom civilne zaštite Općine i vatrogascima
podijelili smo zaštitne maske za svako kućanstvo naše općine. Zaštitne maske financirala je
Općina Vratišinec.

Također istoga dana, a zbog nadolazećeg kršćanskog blagdana Uskrsa postavili smo ukrase u
naseljima Vratišinec i Gornji Kraljevec. Kako su u tom momentu na snazi bile propusnice te
je bilo ograničeno kretanje i naši zekani stigli su kod nas s e-propusnicama.

08.06.2020. godine održali smo 11. sjednicu Savjeta mladih na kojoj smo jednoglasno usvojili
prijedlog članice da se Općinskom vijeću predloži jednokratna financijska potpora učenicima
srednjih škola u iznosu od 300,00 kuna. Po održanoj sjednici prijedlog Odluke uputili smo
predsjedniku vijeća koji je istu uvrstio na dnevni red 19. sjednice. Općinsko vijeće podržalo je
naš prijedlog te smo tako našim srednjoškolcima osigurali pomoć u iznosu od 300,00 kuna.
Na 12. sjednici održanoj 30.07.2020. godine jednoglasno smo usvojili Plan i program rada i
financijski plan Savjeta mladih za 2021. godinu te isti uputili na prihvaćanje od strane
općinskog vijeća.
Na 13. sjednici savjeta mladih održanoj 29.10.2020. godine donijeli smo Odluku kako se
obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar ove godine neće obilježiti kao i svake godine,
odnosno u našoj organizaciji okupljanja, zbog zabrane okupljanja, već da Općini Vratišinec
predložimo da dužnosnici općine zapale svijeće, a mi smo napravili plakat kako bi mještani
bili obaviješteni o istome. Također donijeta je Odluka da se povodom Sv. Nikole neće odlaziti
u vrtić, već se mališanima samo dostaviti slatkiši koje će im podijeliti njihove tete.

Dana 14.09.2020. godine održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec.
Ove godine proslava je bila znatno skromnija nego prethodnih godina. Naše članice bile su
zadužene za vođenje evidencije prisutnih uzvanika koju je općina bila dužna voditi zbog
pandemije koronavirusa. U sklopu proslave Dane Općine Vratišinec prisustvovali smo i
posvećenju raspela u Remisu.

28.11.2020. godine u sklopu Adventa postavili smo adventski vijenac u centru Vratišinca.
Kako je cijela 2020. godina bila drugačija, tako smo se i mi ove godine odlučili na drugačiji
adventski vijenac negoli je bio prethodnih godina.

06.12.2020. godine organizirali smo u suradnji s Općinom Vratišinec koja je u potpunosti
financirala poklone podjelu istih. Do sada su djeca poklone primila na Božićnim priredbama,
a kako ove godine istih nije bilo odlučili smo se da će poklone dijeliti Sv. Nikola i krampus na
kočiji. Također za ovu prigodu naši članovi izradili su plakate.

30.12.2020. godine Crveni križ – Podružnica Vratišinec i Općina Vratišinec organizirali su
humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za osobe s područja Sisačko – moslavačke županije
koji su stradali u razornom potresu 6,2 po Richeru. Humanitarnoj akciji odazvali su se i naši
članovi.
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