
1 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

SAVJET MLADIH 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBROJ: 2109/19-04-19-10 

Vratišinec, 06.06.2019. 

 

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 6. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 21.05.2019. 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 i Nikol Kordić 

 

Ostali prisutni: predsjednik OV-a Mihael Grbavec, načelnik Zdravko Mlinarić 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan, koji je pozdravio sve prisutne. 

Utvrdio je kvorum te je dao dnevni red na glasovanje. 

 

DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice Savjeta mladih 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima 

3. Ostala pitanja i prijedlozi. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 4 glasova „ZA“. 

 

TOČKA 1. 

Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Rasprave nije bilo, te je Izvod iz zapisnika prihvaćen jednoglasno s 4 glasova „ZA“. 
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TOČKA 2. 

Izvješće o provedenim aktivnostima 

Izvješće o Fašniku podnosi članica Magdalena Šoltić. Pohvaljuje organizaciju te konstatira da 

je fašnik dobro odrađen. Da se odazvalo puno ljudi i da je organizacija iz godinu u godinu sve 

bolja.  

Izvještaj o organizaciji Valentinova podnosi Darija Lukačić.  

Za organizaciju Valentinova pohvaljuje se suradnja s članicama KUU „Društvo žena“ Gornji 

Kraljevec. 

 

TOČKA 3.                                                                                                                                

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik savjeta Andrija Kvakan upoznaje prisutne da se je udrugama mladih s područja 

općine poslao službeni dopis kojim se traže prijedlozi i sugestije iz domene mladih te zajednički 

sastanak na tu temu. Konstatira da niti jedna udruga mladih s područja Općine Vratišinec nije 

dostavila niti jedan prijedlog.  

Nadalje predsjednik izvještava da su se za Uskrs izradili veliki ukrasi za naselje Gornji 

Kraljevec i Vratišinec. U izradi su sudjelovali predsjednik i zamjenica Darija Lukačić, dok je 

materijal nabavila općina.  

Članica savjeta Magdalena Šoltić daje prijedlog savjetu da predloži općinskom vijeću 

povećanje iznosa za stipendije po mjestu studiranja. U raspravu se uključuju i drugi članovi te 

načelnik i predsjednik vijeća. Kroz diskusiju i raspravu o navedenom članovi su zaključili da 

bi bilo bolje da se općinskom vijeću predloži jednokratna financijska potpora za studente u 

iznosu od 400,00 kuna. Takav prijedlog prihvaćen je jednoglasno s 4 glasova „ZA“. 

Predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan pokrenuo je temu za izgradnju novog vrtića na 

području općine. U raspravu se uključuju načelnik.  

 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 20:57 SATI. 

 

 

 

  Zapisničarka:            Predsjednik savjet mladih: 

Darija Lukačić, v.r.       Andrija Kvakan, v.r. 


