REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
SAVJET MLADIH
KLASA: 021-05/18-01/06
URBROJ: 2109/19-04-18-10
Vratišinec, 14.11.2018.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 3. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 13.11.2018. godine u
prostoriji za sastanke Općine Vratišinec s početkom u 20:00 sati.
Prisutni članovi i zamjenici: Andrija Kvakan, Antonija Perčić, Magdalena Šoltić,
Magdalena Pleša, Darija Lukačić
Odsutni članovi i zamjenici: Lea Šarić, Nikol Kordić, Patrik Tarandek, Filip Mezga i
Marko Granatir
Ostali prisutni: Predsjednik OV-a Mihael Grbavec
Sjednicu je otvorio te pozdravio sve prisutne predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan.
Utvrdio je da je na sjednici prisutno 4 člana savjeta od 5, te jedan zamjenik člana. Nakon što
je utvrdio kvorum predsjednik predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Savjeta mladih
Izvješće Dani Općine Vratišinec
Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec
Aktivnosti
a. I u Općini Vratišinec Vukovar svijetli
b. Advent v Općini Vratišinec
5. Ostala pitanja i prijedlozi
1.
2.
3.
4.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasova „ZA“.
TOČKA 1.
Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec
Bez rasprave jednoglasno s 5 glasova „ZA“ prihvaćen je zapisnik s 1. sjednice.
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TOČKA 2.
Izvješće Dani Općine Vratišinec 2018. g.
Zadatak savjeta mladih bilo je uređenje ponoa u dvorani Doma kulture u Vratišincu u kojem se
održala svečana sjednica OV-a, uređenje dvorane te pripomoć oko dočeka gostiju te rasporeda
sjedenja. Članovi su kroz diskusiju zaključili da su isto odradili profesionalno i korektno za što
su pohvaljeni i od načelnika općine.

TOČKA 3.
Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec
Predsjednik Savjeta Andrija Kvakan obrazlaže da se ta točka nalazi na dnevnom redu zato
što je na posljednjoj sjednici OV-a vijeće glasalo o Planu i programu rada te financijskom planu
savjeta za 2019. godinu. Članovima čita Zapisnik sa sjednice vijeća objavljen na internetskim
stranicama, te upoznaje članove da je vijeće prihvatilo Plan i program rada te financijski plan
savjeta mladih za 2019. godinu s 5 glasova „ZA“ i 4 „Suzdržana“. Predaje riječ prisutnom
predsjedniku Općinskog vijeća Mihaelu Grbavcu, koji u kratkim crtama obrazlaže tijek
rasprave sa spomenute sjednice.
TOČKA 4.
Aktivnosti Savjeta
a) I u Općini Vratišinec Vukovar svijetli
b) Advent v Općini Vratišinec

a) I u Općini Vratišinec Vukovar svijetli
Paljenje svijeća za grad heroj Vukovar i poginule branitelje Domovinskog rata održat će se u
suradnji s Mjesnim odborom Gornji Kraljevec 17. studenoga 2018. Paljenje svijeća u Gornjem
Kraljevcu održat će se s početkom u 17:30 sati, a u Vratišincu 18:30.
Članica Magdalena Šoltić obavještava prisutne da je Darija Lukačić već izradila plakate za
isto i pozivnice koje su poslane udrugama, načelniku i zamjeniku te ostalim čelnicima. Isto se
slalo putem pošte od strane JUO Općine Vratišinec i putem e-maila. Zadužuje se predsjednika
Savjeta Andriju Kvakana da s načelnikom dogovori kupnju svijeća.

b) Advent v Općini Vratišinec
I ove godine Savjet mladih izradit će jedinstven plakat na kojem će biti pobrojene sve
manifestacije koje će se održati unutar vrijeme Adventa. Rasposlat će se raspis udrugama za
prijavu. Nadalje dogovoreno je kićenje borova u centru Vratišinca, za čiju prigodu će sami
članovi izrađivati ukrase, a suradnja će se naknadno dogovoriti i s DV „Srčeko“. Kićenje borova
održalo bi se 12.12.2018. godine.
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Predlaže se da se s načelnikom dogovori postava struje kako bi se mogle postaviti i lampice.
Također dogovoreno je da će savjet i ove godine povodom Sv. Nikole posjetiti dječji vrtić
„Srčeko“, a sve u dogovoru s ravnateljicom vrtića.
ZADUŽENJA:
Andrija Kvakan – dogovor s dječjim vrtićem i načelnikom općine
Darija Lukačić – izrada plakata i osmišljavanje adventskog vijenca
Magdalena Šoltić – raspis udrugama
Antonija Perčić i Magdalena Pleša – izrada ukrasa za kićenje

TOČKA 5.
Ostala pitanja i prijedlozi
Članica Savjeta mladih Antonija Perčič članove upoznaje koje aktivnosti je OŠ Vratišinec
predvidjela u svom kurikulumu, a članica Magdalena Šoltić ujedno i članica Komisije za
stipendije Općine Vratišinec upoznaje članove da je bio raspisan natječaj za stipendije, da se
prijavilo 14 kandidata i da svi kandidati zadovoljavaju uvjete za dodjelu stipendije. Trenutno
se čeka sjednica vijeća kako bi se potvrdilo kandidate.
Daljnje rasprave nije bilo.
SJEDNICA ZAVRŠILA U 21:00 SATI.

Zapisničarka:
Magdalena Šoltić, v.r.

Predsjednik savjet mladih:
Andrija Kvakan, v.r.
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