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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

SAVJET MLADIH 

 

KLASA: 021-05/20-01/01 

URBROJ: 2109/19-04-20-2 

Vratišinec, 31.01.2020. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 10. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 30.01.2020. godine u 

prostoriji za sastanke Općine Vratišinec s početkom u 20:00 sati. 

 

Prisutni članovi i zamjenici: Magdalena Šoltić, Andrija Kvakan, Darija Lukačić, Magdalena 

Pleša, Nikol Kordić i Antonija Grbavec 

Odsutni članovi i zamjenici: Patrik Tarandek, Lea Šarić, Filip Mezga i Marko Granatir 

 

Ostali prisutni: predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec, načelnik Općine Vratišinec 

Zdravko Mlinarić 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Savjeta mladih Magdalena Šoltić, koja je pozdravila sve 

prisutne. Utvrdila je da sjednica savjeta ima kvorum, pročitala je predloženi dnevni red te isti 

dala na glasovanje. 

 

DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 9. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

2. Godišnje izvješće o radu Savjeta Mladih Općine Vratišinec za 2019. godinu 

3. Nadolazeće aktivnosti i manifestacije u organizaciji Savjeta mladih Općine Vratišinec 

4. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova „ZA“. 

 

TOČKA 1. 

Prihvaćanje zapisnika s 9. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Rasprave pod ovom točkom nije bilo te je Izvod iz zapisnika s 9. sjednice jednoglasno prihvaćen 

s 5 glasova „ZA“ 
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TOČKA 2. 

Godišnje izvješće o radu Savjeta Mladih Općine Vratišinec za 2019. godinu 

 

Zamjenica člana Magdalena Pleša čita godišnje izvješće o radu Savjeta Mladih Općine 

Vratišinec za 2019. godinu. Članovi su iznijeli neke male korekcije, te su unijete u godišnje 

izvješće. U 2019. godini održano je bilo 6 sjednica. Načelnik Općine Vratišinec Zdravko 

Mlinarić pohvaljuje rad i nadalje podupire nadolazeće aktivnosti. Predsjednik Općinskog 

vijeća Mihael Grbavec također se javlja za riječ i pohvaljuje godišnje izvješće. 

Izvod iz zapisnika s 9. sjednice jednoglasno je prihvaćen s 5 glasova „ZA“. 

 

TOČKA 3. 

 Nadolazeće aktivnosti i manifestacije u organizaciji Savjeta mladih Općine 

Vratišinec 

 

Predsjednica Savjeta mladih Općine Vratišinec Magdalena Šoltić pokreće raspravu o 

nadolazećim aktivnostima, Fašnik i Valentinovo. Predlaže da se selo ukrasi ukrasima kao i 

prošle godine. U tjednu od 3. do 7. veljače planira se postavljanje srčeka u centru sela. KUU će 

ispeći kolače, a vrtić tražiti u centru. Antonija Grbavec iznosi svoje mišljenje o fašniku i 

dogovor sa školom. Prijedlog je da se manifestacija održi u poslijepodnevnom terminu, kao i 

prošle godine. Fašnik će se održati u utorak 25.02.2020. godine. Andrija Kvakan predlaže 

satnicu s početkom u 15:30. Rukometni klub Sokol i ove će godine pomoći u organizaciji 

(kuhanje čaja i vina). Darija Lukačić će kao i svake godine izraditi plakat. Za razglas će se 

pobrinuti pogrebnik, načelnik će nabaviti krafne, a DVD Vratišinec pobrinut će se za osiguranje 

prometa. U slučaju lošeg vremena manifestacija će se održati u Domu kulture, a povorka se 

odgađa. 

 

TOČKA 4. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

Predsjednica Magdalena Šoltić riječ predaje načelniku Općine Vratišinec Zdravku 

Mlinariću. Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić pokreće temu o izradi općinskog 

lista. Predlaže da bi se list objavljivao jednom ili dvaput godišnje. U njemu bi se izvještavalo o 

održanim i prošlim manifestacijama. Tisak bi bio preko Letisa. Andrija Kvakan predlaže da se 

prikupi nekoliko primjeraka tih listova iz okolnih općina. Magdalena Šoltić predlaže da se 

sazove sastanak oko dogovora za pokretanje tog lista. 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 21:15 SATI. 

 

 

  Zapisničarka:            Predsjednica savjeta mladih: 

Darija Lukačić, v.r.       Magdalena Šoltić, v.r. 


