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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

SAVJET MLADIH 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBROJ: 2109/19-04-19-18 

Vratišinec, 20.12.2019. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 9. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 19.12.2019. 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, Nikol Kordić i Antonija Grbavec 

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

 

Ostali prisutni: predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec, načelnik Općine Vratišinec 

Zdravko Mlinarić 

 

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

Utvrdio je da sjednica savjeta ima kvorum, pročitao je predloženi dnevni red te isti dao na 

glasovanje. 

 

DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 8. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

2. Analiza rada Savjeta mladih za 2019. godinu 

3. Podnošenje ostavke predsjednika Savjeta mladih Općine Vratišinec 

4. Izbor novog predsjednika/ce Savjeta mladih Općine Vratišinec 

5. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

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

 

TOČKA 1. 

Prihvaćanje zapisnika s 8. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Predsjednik Savjeta Andrija Kvakan obrazlaže da je zapisnik objavljen na stranicama 

Općine Vratišinec, da ga je svatko mogao pročitati i proučiti te otvara raspravu. Članica Nikol 

Kordić još je jedanput napravila uvid u Izvod iz zapisnika s 8. sjednice savjeta mladih. 

Rasprave pod ovom točkom nije bilo te je Izvod iz zapisnika s 8. sjednice jednoglasno prihvaćen 

s 5 glasova „ZA“. 
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TOČKA 2. 

Analiza rada Savjeta mladih za 2019. godinu 

 

Predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan čita kratko izvješće o svim aktivnostima savjeta 

u 2019. godini. Napominje da je to samo kratka analiza, a da će se godišnje izvješće sukladno 

Zakonu predati Općinskom vijeću na usvajanje. 

Neke od aktivnosti savjeta u 2019. godini su: prisustvo svečanoj akademiji, sudjelovanje na 

godišnjim skupštinama, povodom Valentinova ukrašeni je centar Vratišinca i Gornjeg 

Kraljevca, u suradnji s KUU Društvo žena i DV Srčeko odrađena manifestacija Ftičeki se 

ženiju, pomoć JUO kod svečane sjednice, obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara, 

postavljen je adventski vijenac u Vratišincu, organiziran je posjet Sv. Nikole u vrtić, u suradnji 

s vrtićem okićeni su borovi kod biste Dr. Vinka Žganca, napravljen je plakat za Advent. 

Općinskom vijeću predložena je odluka za jednokratnu financijsku pomoć studentima u iznosu 

od 400,00 kuna. 

Nakon izvješća predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan otvara raspravu. 

Za riječ se javlja načelnik Zdravko Mlinarić koji ističe da se rad savjeta itekako vidi u općini. 

Pohvaljuje njihov rad i zahvaljuje na suradnji i pomoći. S obzirom da je predsjednik savjeta 

mladih spomenuo jednokratnu financijsku pomoć studentima ističe kako je na isto došla samo 

jedna primjedba, te ukratko obrazlaže o čemu se radi. Članovi savjeta mladih smatraju da je 

Javni poziv za isto bio dovoljno dugo objavljen, da se nalazio svugdje po društvenim mrežama 

i da je to čista greška studentice. 

 

TOČKA 3. 

Podnošenje ostavke predsjednika Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Predsjednik Savjeta mladih Andrija Kvakan zapisničaru predaje pisanu ostavku na mjesto 

predsjednika. Također pisanu ostavku primili su i predsjednik vijeća i načelnik općine. Ukratko 

obrazlaže razloge svoje ostavke na mjestu predsjednika te moli članove da istu prihvate te 

otvara raspravu. Napominje da je to ostavka samo na mjestu predsjednika, a ne i kao člana 

savjeta. 

Za riječ se javlja načelnik Zdravko Mlinarić koji govori kako mu je žao što je g. Kvakan dao 

ostavku, ali da ju prihvaća ako je to njegova konačna odluka.  

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno s 5 glasova „ZA“ dano je razrješenje Andriji Kvakanu na 

mjesto predsjednika Savjeta mladih Općine Vratišinec. 

 

TOČKA 4. 

Izbor novog predsjednika/ce Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Po dopuštenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihaela Grbavca sjednicu 

je nastavio pod ovom točkom voditi Andrija Kvakan.  

 

Andrija Kvakan predlaže Dariju Lukačić kao dosadašnju zamjenicu da se je izabere za novu 

predsjednicu Savjeta mladih. 

Za riječ se javlja Darija Lukačić koja zahvaljuje na prijedlogu, ali navodi kako bi ona htjela i 

dalje biti zamjenica predsjednika/ce, da je zadovoljna tom pozicijom i da će i dalje raditi u 

savjetu kako i do sada. 
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Darija Lukačić predlaže Magdalenu Šoltić kao kandidatkinju za novu predsjednicu Savjeta 

mladih Općine Vratišinec. 

Članica Magdalena Šoltić zahvaljuje na prijedlogu te govori kako bi ona htjela da predsjednica 

bude Darija Lukačić, no kako ona ne želi prihvatiti tu funkciju prihvaća kandidaturu. 

 

Andrija Kvakan zatvara raspravu te daje prijedlog da Magdalena Šoltić bude nova 

predsjednica Savjeta mladih na glasovanje. 

S 4 glasova „ZA“ prihvaća se Magdalenu Šoltić za novu predsjednicu Savjeta mladih. 

(Magdalena Šoltić izuzela se iz glasovanja) 

 

Vođenje sjednice preuzima nova predsjednica koja najprije zahvaljuje na povjerenju. 

 

TOČKA 5. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Nova predsjednica Magdalena Šoltić riječ predaje predsjedniku Općinskog vijeća Mihaelu 

Grbavcu. Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zahvaljuje na suradnji 

dosadašnjem predsjedniku. Pohvaljuje dosadašnji rad savjeta mladih. Čestita na izboru novoj 

predsjednici te poziva na suradnju. Također za riječ se javio i načelnik Zdravko Mlinarić koji 

je zahvalio dosadašnjem predsjedniku na fer i korektnom vođenju savjeta te suradnji. Čestita 

novoj predsjednici na izboru te također poziva na suradnju.  

Novoj predsjednici čestita i stari predsjednik savjeta Andrija Kvakan. 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 21:00 SATI. 

 

 

  Zapisničarka:            Predsjednik savjet mladih: 

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


