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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

SAVJET MLADIH 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBROJ: 2109/19-04-19-13 

Vratišinec, 02.08.2019. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 7. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 01.08.2019. godine u 

prostoriji za sastanke Općine Vratišinec s početkom u 20:30 sati. 

 

Prisutni članovi i zamjenici: Andrija Kvakan, Magdalena Šoltić, Darija Lukačić, Magdalena 

Pleša i Nikol Kordić 

Odsutni članovi i zamjenici: Marko Granatir, Patrik Tarandek, Lea Šarić, Filip Mezga, 

Antonija Perčić  

Ostali prisutni: načelnik Zdravko Mlinarić 

 

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 6. sjednice Savjeta mladih 

2. Plan i program i financijski plan za 2020. godinu 

3. Dani Općine Vratišinec 

4. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova „ZA“. 

TOČKA 1. 

Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Predsjednik Savjeta 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 6. sjednice jednoglasno prihvaćen s 5 glasova „ZA“. 

 

TOČKA 2. 

Plan i program i financijski plan za 2020. godinu 

 

Predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan obrazlaže da se navedeni Plan mora do 30. 

rujna predati općinskom vijeću na usvajanje te je iz tog razloga plan na današnjoj sjednici s 
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obzirom da se sjednica vijeća planira krajem mjeseca kolovoza. Plan i program i financijski 

plan za 2020. godinu pročitala je članica savjeta Magdalena Pleša. 

Planirane aktivnosti savjeta su: suradnja s OCD, suradnja s općinskim vijećem, suradnja s 

drugim savjetima mladih, promidžba, organizacija programa i manifestacija i dr. 

Financijski plan: PRIHODI 7.000,00 kn (stavka u proračunu), RASHODI 7.000,00 kn. 

Predsjednik savjeta otvara raspravu. 

U raspravu se uključuje načelnik Zdravko Mlinarić koji pita dali su predviđena sredstva 

dostatna, na što se očituje predsjednik Andrija Kvakan koji veli da su sredstva dovoljna jer 

je kontaktirao u računovodstvo općine da se provjeri prema Godišnjem izvršenju za 2018. 

godinu. 

Načelnik Zdravko Mlinarić pohvaljuje rad članova savjeta mladih te nudi daljnju suradnju s 

izvršnom vlašću općine te prenosi pozitivne komentare mještana vezane uz manifestacije koje 

organizira savjet. 

Predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan zatvara raspravu te Plan i program i financijski 

plan za 2020. godinu daje na glasovanje. 

Plan i program i financijski plan za 2020. godinu prihvaćen je jednoglasno s 5 glasova „ZA“. 

 

TOČKA 3.                                                                                                                                

Dani Općine Vratišinec 

 

Predsjednik savjeta Andrija Kvakan daje riječ prisutnom načelniku. 

Načelnik Zdravko Mlinarić daje kratki uvod u dane općine u kojem članove izvještava da će 

biti zajednički sastanak s predstavnicima udruga. Svečana sjednica bit će 14. rujna, a drugi dan 

proslave održat će se u Gornjem Kraljevcu uz prigodni program. 

Svečana sjednica bit će oko 14 sati, jer će kasnije oko 18 sati započeti koncert grupe Atomi, a 

kasnije Klape Kampanel na rukometnom igralištu.  

Članovi savjeta nude pomoć u vidu pripreme dvorane za svečanu sjednicu te dočeka gostiju kao 

i dosadašnjih godina. 

 

TOČKA 4. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednik savjeta otvara raspravu. Načelnik Zdravko Mlinarić obavještava članove o 

prijedlogu UMV-a za predstavu koju su predvidjeli za dane općine, no s obzirom da je 

predugačka predložio im je neki drugi termin.  

Načelnik članove savjeta upoznaje s projektima koji se provode, o dobivenim sredstvima iz 

ministarstava i dr. 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 21:15 SATI. 

 

 

  Zapisničarka:            Predsjednik savjet mladih: 

Magdalena Šoltić, v.r.       Andrija Kvakan, v.r. 


