REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
SAVJET MLADIH
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2109/19-04-19-15
Vratišinec, 03.11.2019.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 8. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 29.10.2019. godine u
prostoriji za sastanke Općine Vratišinec s početkom u 20:00 sati.
Prisutni članovi i zamjenici: Andrija Kvakan, Magdalena Šoltić, Darija Lukačić, Magdalena
Pleša.
Odsutni članovi i zamjenici: Marko Granatir, Patrik Tarandek, Lea Šarić, Filip Mezga,
Antonija Perčić, Nikol Kordić
Sjednicu je otvorio predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan, koji je pozdravio sve prisutne.
Utvrdio je da sjednica savjeta ima kvoru, pročitao je predloženi dnevni red te isti dao na
glasovanje.
DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Savjeta mladih
2. Aktivnosti Savjeta mladih – Božić, Vukovar i dr.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 4 glasova „ZA“.
TOČKA 1.
Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec
Predsjednik Savjeta Andrija Kvakan obrazlaže da je zapisnik objavljen na stranicama
Općine Vratišinec, da ga je svatko mogao pročitati i proučiti te otvara raspravu. Rasprave pod
ovom točkom nije bilo te je Izvod iz zapisnika s 7. sjednice jednoglasno prihvaćen s 4 glasova
„ZA“.
TOČKA 2.
Aktivnosti Savjeta mladih
Predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan obrazlaže da su aktivnosti o kojima će se
raspravljati obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Advent.
Otvara raspravu.
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Darija Lukačić upoznaje članove na koji način se sjećanje na Vukovar obilježilo prethodnih
godina te predlaže da tako bude i ove godine. Savjet je odlučio da će se dan sjećanja na žrtvu
Vukovara obilježiti u Gornjem Kraljevcu u 17:30 sati, a u 18:30 sati u Vratišincu. Zadužuje se
Dariju Lukačić za izradu plakata koji će tiskati Letis. Pozive za isto poslati će Magdalena Šoltić
putem Jedinstvenog upravnog odjela. Nadalje dogovoreno je da će se uputiti načelniku molba
za nabavku lampiona u prodavaonici Metss Vratišinec.
Predsjednik savjeta Andrija Kvakan predlaže da se i ove godine napravi jedinstveni plakat
za sve manifestacije u sklopu Adventa. Rok prijave programa je 15. studenog putem e-maila.
Članovi savjeta posjetit će DV Srčeko povodom Sv. Nikole, a naknadno će se dogovoriti datum
i termin kićenja borova u Vratišincu, a sve u suradnji s vrtićom. Prije početka Adventa savjet
će izraditi veliki adventski vijenac u centru Vratišinca.
SJEDNICA ZAVRŠILA U 21:00 SATI.

Zapisničarka:
Magdalena Pleša, v.r.

Predsjednik savjet mladih:
Andrija Kvakan, v.r.
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