
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

 

KLASA: 021-05/21-01/01 

URBROJ: 2109/19-01-21-7 

Vratišinec, 29.09.2021. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 1. konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec održane dana 29.09.2021. 

godine s početkom u 20:00 sati 

 

Prisutni članovi: Magdalena Šoltić, Darija Žganec, Manuela Žganec, Samuel Šarić i Barbara 

Škvorc 

 

Prisutni zamjenici: Antonija Grbavec i Katarina Petak 

 

Odsutni: Magdalena Pleša (opravdano), Gabriell Jezernik (opravdano), David Branilović 

 

Ostali prisutni: predsjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec Milena Granatir 

 

Na osnovu članka 11. stavka 3. Zakona o savjetima mladih sjednicu je sazvala predsjednica 

Općinskog vijeća Milena Granatir. 

Na samom početku predsjednica pozdravlja sve prisutne i otvara sjednicu. 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir utvrđuje da je na sjednici prisutno 5 

članova savjeta i 2 zamjenika, što znači da postoji kvorum za sjednicu. 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir uvodno obrazlaže da je vijeće na samom 

početku donijelo Odluku o postupku izbora članova, nakon čega je bio raspisan javni poziv za 

predlaganje članova i zamjenika članova savjeta mladih te da je u konačnici 2. rujna 2021. 

godine Općinsko vijeće Općine Vratišinec tajnim glasovanjem izabralo članove/zamjenike 

članova savjeta mladih. 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir predlaže 

sljedeći dnevni red sjednice: 

1. Izbor predsjednika Savjeta mladih Općine Vratišinec 

2. Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

S obzirom na to da nije bilo dopune dnevnoga reda, predsjednica isti daje na glasovanje. 

Jednoglasno s 5 glasova „ZA“ usvojeni je predloženi dnevni red. 

 

 

TOČKA 1. 

Izbor predsjednika Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir obrazlaže da se savjet konstituira danom 

izbora predsjednika savjeta te otvara raspravu po predmetnoj točki dnevnoga reda. 

 



Članica savjeta Magdalena Šoltić koja je u prošlom mandatu obnašala navedenu funkciju za 

predsjednicu Savjeta mladih predlaže Dariju Žganec uz obrazloženje da je ista 2 saziva 

savjeta obnašala dužnost zamjenice i da je ona adekvatna osoba za preuzimanje navedene 

funkcije. Također govori kako će ona i dalje pomagati oko administrativnih poslova (pisanje 

dopisa, službenih poziva i slično). Navedena smatra da bi bilo dobro da se onda za zamjenika 

izabere netko od mlađih i novih članova, s obzirom da je članovima koji su bili i prethodnih 

godina u savjetu ovo posljednji mandat zbog zakonske regulative, ali da će o tome se 

raspraviti u sljedećoj točki. 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir utvrđuje da nema drugog prijedloga te 

daje na glasovanje da Darija Žganec bude predsjednica Savjeta mladih Općine Vratišinec. 

Jednoglasno s 5 glasova „ZA“ takav prijedlog je prihvaćen te je Darija Žganec imenovana 

novom predsjednicom savjeta mladih. 

 

TOČKA 2. 

Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Za riječ se javila članica Magdalena Šoltić, koja govori da stoji iza svog prijedloga kojeg je 

spomenula u prvoj točki te tako za zamjenika predlaže Samuela Šarića koji je 1 put izabran u 

savjet mladih, a vrlo je mlad, pa može u ovom periodu od 3 godine puno toga naučiti od stariji 

kako bi jednog dana mogao preuzeti funkciju predsjednika. 

U raspravu su se uključili Antonija Grbavec i Darija Žganec koje su konstatirale da im se 

sviđa ovakav način razmišljanja i da se slažu s prijedlogom. Također novim članovima 

objašnjavaju kako funkcionira savjet i što mi zapravo točno radimo. 

Predsjednica zatvara raspravu. 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir utvrđuje da nema drugog prijedloga te 

daje na glasovanje da Samuel Šarić bude zamjenik predsjednice Savjeta mladih Općine 

Vratišinec. 

Jednoglasno s 5 glasova „ZA“ takav prijedlog je prihvaćen te je Samuel Šarić imenovan 

novim zamjenikom predsjednice. 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir čestita novoizabranima, želi im puno 

uspjeha u radu, što više novih ideja. Pohvaljuje dosadašnji rad savjeta, uz naznaku da se nada 

da će se suradnja s vijećem nastaviti i dalje te ovom prilikom moli starije članove da pomognu 

onim mlađima, a sve za boljitak mladih u našoj općini. 

Novoizabrana predsjednica savjeta Darija Žganec zahvaljuje se svima na povjerenju uz 

poruku da će opravdati to ukazano povjerenje. Također čestita i svom zamjeniku na izboru. 

Potiče ostale članove da se jave s novim idejama, da je svaka ideja dobro došla, a na nama je 

samo da ih realiziramo. 

 

Predsjednica zatvara sjednicu. 

 

Sjednica završila u 20:40h. 

 

 

Zapisničarka:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

Magdalena Šoltić, v.r.     Milena Granatir, v.r. 

 

 


