
Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), Savjet mladih Općine 

Vratišinec na svojoj 10. sjednici Savjeta mladih Općine Vratišinec održanoj 30. siječnja 2020. 

godine donosi: 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC 

ZA 2019. GODINU 

 

U 2019. godini Savjet mladih održao je ukupno 6 sjednica, od čega su na 4 bili prisutni 

predsjednik Općinskog vijeća i/ili načelnik Općine Vratišinec što je u skladu s člankom 24. 

stavkom 2. i člankom 25. stavkom 2. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14). 

Trenutni broj članova savjeta mladih iznosi 5 s uključenim predsjednikom i zamjenikom te 5 

zamjenika članova sukladno Odluci općinskog vijeća. 

 

09.01.2019. godine prisustvovali smo svečanoj akademiji održanoj u Centru za kulturu 

Čakovec povodom obilježavanja 100 godina od donošenja Rezolucije o odcjepljenju 

Međimurja od Mađarske.  

 

Kao i prethodnih godina ukrasili smo centar naselja Vratišinca i Gornjeg Kraljevca srčekima 

te također postavili ukrase povodom Uskrsa. Ukrase za Uskrs sami smo izradili dok je sav 

potreban materijal nabavila Općina Vratišinec. 

 

 
 

14.02.2019. godine u suradnji s članicama KUU „Društvo žena“ Gornji Kraljevec koje su 

ispekle ftičeke i dječjim vrtićem „Srčeko“ organizirali smo manifestaciju „Ftičeki se ženiju“ u 

kojoj su mališani po centru Vratišinca kraj biste Vinka Žganca tražili kolačiće.  

 

 

 



19.02.2019. godine na 5. sjednici usvojeno je Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih za 

2018. godine koje je kasnije prihvatilo i Općinsko vijeće. 

05.03.2019. godine organizirali smo tradicionalni fašnik. U fašniku su uz članove savjeta 

mladih sudjelovali učenici Osnovne škole Dr. Vinka Žganca sa svojim učiteljima, vrtić 

Srčeko, članovi raznih udruga i mještani. Povorka maškara krenula je od škole uz pratnju i 

osiguranje članova DVD-a Vratišinec. Program paljenja fašnika održao se u dvorištu Doma 

kulture, dok se nastavak druženja preselio u dvoranu Doma kulture. Krafne i piće za sve 

prisutne osigurala je Općina Vratišinec.  

 

21.05.2019. godine jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o jednokratnim financijskim 

pomoćima za studente te se takav prijedlog dao Općinskom vijeću Općine Vratišinec na 

usvajanje. 

22.06.2019. godine naši članovi prisustvovali su obilježavanju Dana antifašističke borbe koje 

je inicirano od strane OO SDP-a Vratišinec. Paljenje svijeća i polaganju vijenca odazvali su se 

također načelnik Zdravko Mlinarić sa svojom zamjenicom Milenom Granatir,  obitelj 

Golubić, vijećnici Općinskog vijeća te naravno naši članovi. 

 

 

01.08.2019. godine na 7. sjednici Savjeta mladih usvojen je Plan i program rada i financijski 

plan za 2020. godinu. 



 

14.09.2019. godine održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec. Kao i 

prethodnih godina uredili smo pano dvorane i uredili dvoranu i raspored sjedenja. Također 

bili smo zaduženi za doček i raspored gostiju u dvorani. 

 

17.11.2019. godine na dostojanstven smo način obilježili Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i 

branitelje Domovinskog rata. Paljenje smo organizirali u suradnji s VMO Gornji Kraljevec. 

Paljenje svijeća održalo se u Gornjem Kraljevcu kod kapelice, dok se u Vratišincu održalo u 

centru. Paljenju su prisustvovali načelnik, predsjednik vijeća, vijećnici te mnoštvo mještana.  

 

27.11.2019. godine uz pomoć Općine Vratišinec naša članica Darija Lukačić izradila je 

jedinstven plakat u kojem su obuhvaćene sve manifestacije u sklopu „Adventa v Općini 

Vratišinec“. 

30.11.2019. godine naši članovi u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća Mihaelom 

Grbavcem izradili su veliki adventski vijenac u centru naselja Vratišinec.  

 



 

06.12.2019. godine posjetili smo DV „Srčeko“ povodom Sv. Nikole. Sv. Nikola i ove je 

godine bio predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec, dok je naša članica Magdalena 

Pleša bila zadužena za fotografiranje i pomoć Sv. Nikoli kod podjele darova. Darove za 

mališane osigurala je Općina Vratišinec, a zapakirale naše vrijedne članice.  

 

Nakon posjeta vrtiću s početkom u 11 sati okitili smo borove kod kapelice u Vratišincu. 

Ukrase su izrađivali mališani dječjeg vrtića Srčeko i njihovi roditelji te članovi savjeta 

mladih. 

 

19.12.2019. godine Savjet mladih Općine Vratišinec održao je završnu sjednicu u 2019. 

godini. Istoj su prisustvovali načelnik i predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec. Na 

dnevnom redu sjednice pod trećom točkom dosadašnji predsjednik Savjeta mladih podnio je 

ostavku na mjesto predsjednika usmenim i pisanim putem. Sukladno Zakonu o savjetima 

mladih i Poslovniku o radu savjeta mladih za novu predsjednicu savjeta jednoglasno je 

izabrana Magdalena Šoltić.  

Tijekom godine odazvali smo se na pozive udruga za sudjelovanje na godišnjim skupštinama, 

proslavama i drugim manifestacijama koje su organizirali. Putem službene facebook page 

stranice promovirali smo rad savjeta, udruga s područja općine te samu Općinu Vratišinec. 

Objavljivali smo razne natječaje naročito one koji se odnose na mlade. 
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