REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
SAVJET MLADIH
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2109/19-04-19-2
Vratišinec, 25.01.2019.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 4. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 22.01.2019. godine u
prostoriji za sastanke Općine Vratišinec s početkom u 20:00 sati.
Prisutni članovi i zamjenici: Andrija Kvakan, Antonija Perčić, Magdalena Šoltić, Nikol
Kordić, Darija Lukačić
Odsutni članovi i zamjenici: Lea Šarić, Patrik Tarandek, Filip Mezga, Marko Granatir,
Magdalena Pleša – opravdala se zbog bolesti.
Ostali prisutni: Predsjednik OV-a Mihael Grbavec i načelnik Zdravko Mlinarić
Sjednicu je otvorio te pozdravio sve prisutne predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan.
Utvrdio je da je na sjednici prisutno 5 člana. Nakon što je utvrdio kvorum predsjednik predlaže
sljedeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Savjeta mladih
Izvješće Advent v Općini Vratišinec
Aktivnosti – Valentinovo i Fašnik
Ostala pitanja i prijedlozi

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova „ZA“.
TOČKA 1.
Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec
Bez rasprave jednoglasno s 5 glasova „ZA“ prihvaćen je zapisnik s 3. sjednice.
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TOČKA 2.
Izvješće Advent V Općini Vratišinec
Predsjednik savjeta Andrija Kvakan objašnjava kako je ovo sad već 3 godina otkako se na
taj način obilježava Advent u našoj Općini. Nakon kratkog uvoda poziva ostale na raspravu.
Članica Magdalena Šoltić predlaže da se ubuduće organizira sastanak s udrugama da ne bi
opet došlo do preklapanja termina kao ove godine i da se predstavnike udruga upozori na
pridržavanje rokova za prijavu manifestacija. Svi prisutni složili su se sa prijedlogom. Također
predlaže se da se paljenje adventskih svijeća obilježi ubuduće na svečaniji način kao što je to
praksa kod drugih.
U raspravu su se uključili predsjednik Općinskog vijeća i načelnik.
TOČKA 3.
Aktivnosti – Fašnik i Valentinovo
Predsjednik Savjeta Andrija Kvakan predlaže da se i ove godine ova dva događaja obilježe
kao i prošlih godina, odnosno da se za Valentinovo ukrase centri Vratišinca i Gornjeg Kraljevca
te da se napravi opet događaj „Ftičeki se ženiju“ za djecu DV „Srčeko“.
Što se tiče obilježavanja Fašnik napravit će se u suradnji s vrtićem i školom na dan odnosno
5.3.2019. godine. Povorka bi bila od škole pa do Doma kulture u Vratišincu.
Ovom prilikom članovi savjeta mole načelnika da financijski podrži manifestaciju, na što
načelnik pristaje. Tiskat će se plakati, poslati pozivnice.
U raspravu su se s prijedlozima i sugestijama uključili i ostali članovi te predsjednik vijeća i
načelnik.
TOČKA 4.
Ostala pitanja i prijedlozi
Predsjednik Savjeta mladih predlaže da se Općini Vratišinec uputi dopis/zaključak u kojem
se predlaže otkup novog zemljišta za dječji vrtić. Smatra da je prostor današnjeg vrtića
premalen. Za lokaciju predlaže privatnu česticu pored osnovne škole. Upućuje apel za prijavu
na projekte EU za financiranje navedenog.
U raspravu se uključuje načelnik Zdravko Mlinarić koji obrazlaže proceduru prijave projekta
na Europske fondove.
SJEDNICA ZAVRŠILA U 21:15 SATI.

Zapisničarka:
Magdalena Šoltić, v.r.

Predsjednik savjet mladih:
Andrija Kvakan, v.r.
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