REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
KLASA: 021-05/21-01/01
URBROJ: 2109/19-01-21-11
Vratišinec, 09.11.2021.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 2. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec održane dana 09.11.2021. godine s
početkom u 20:00 sati
Prisutni članovi: Magdalena Šoltić, Darija Žganec, Manuela Žganec, Samuel Šarić
Prisutni zamjenici: Katarina Petak, Gabriell Jezernik, David Branilović
Odsutni: Magdalena Pleša (opravdano), Barbara Škvorc (opravdano) i Antonija Grbavec
(opravdano)
Ostali prisutni: načelnik Mihael Grbavec
Na samom početku predsjednica Savjeta mladih Darija Žganec otvara sjednicu i pozdravlja
prisutne, posebice načelnika Mihaela Grbavca. Utvrđuje da sjednica ima kvorum jer je
prisutno 4 člana i zamjenik članice Barbare Škvorc.
Predlaže dnevni red sjednice koji je prihvaćen jednoglasno bez rasprave s 5 glasova „ZA“ te
on glasi:
1. Prihvaćanje Izvoda iz zapisnika s 1. sjednice
2. Plan i program i financijski plan Savjeta mladih za 2022. godinu
3. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu
Vukovara i Škabrnje
4. Advent v Općini Vratišinec
a. Adventski vijenac
b. Sv. Nikola u DV Srčeko
c. Plakat
5. Ostala pitanja i prijedlozi
TOČKA 1.
Prihvaćanje Izvoda iz zapisnika s 1. sjednice
Predsjednica otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika. Rasprave nije bilo. Izvod je prihvaćen
jednoglasno s 5 glasova „ZA“.
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TOČKA 2.
Plan i program i financijski plan Savjeta mladih za 2022. godinu
Predsjednica Savjeta mladih Darija Žganec upoznaje prisutne s nacrtom Plana i programa i
financijskog plana Savjeta za 2022. godinu. Upoznaje članove da to moramo donositi prema
Zakonu o savjetu mladih. Također obavještava da navedeni Plan kasnije mora prihvatiti i
vijeće i zadužuje se Magdalena da to preda u JUO.
Čita planove rada, te obavještava da su planirani prihodi 7.000,00 kuna, a sukladno tome i
rashodi. Smatra da je to dovoljno financijske potpore od strane općine uspoređujući prethodne
godine. Naglašava da nema potrebe za više, ali ako bude, sigurna je da će načelnik pronaći
sredstva.
Otvara raspravu. Rasprave nije bilo.
Plan i program i financijski plan Savjeta mladih za 2022. godinu je prihvaćen jednoglasno s 5
glasova „ZA“.
TOČKA 3.
Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu
Vukovara i Škabrnje
Predsjednica Darija Žganec obavještava da je već pripremila nacrt izgleda plakata za isto te
daje svima na uvid. Članovi potvrđuju da im se prijedlog sviđa te se trebaju samo dopisati
podaci od datumu, vrijeme i mjesto obilježavanja.
Otvara raspravu.
Članovi predlažu sljedeće: 17.11.2021. godine i to 17 sati Remis, 17:30 Gornji Kraljevec,
18:00 sati Vratišinec.
Takav prijedlog je prihvaćen.
U raspravu se uključuje načelnik Mihael Grbavec koji govori da će Općina osigurati
lampaše, ali naravno ne za svakog tko tamo dođe, jer ljudi zapravo i sami od kuće donesu
lampaše.
Predsjednica Savjeta Darija Žganec govori kako će probati razgovarati s ravnateljicom
škole da i oni dođu, ali da sumnja s obzirom da je neki novi zakon došao da djeca bez potpisa
ne smiju van škole.
Naručit će se 7 plakata A3 veličine.
TOČKA 4.a
Adventski vijenac
Dogovoreno je da će se isti postavljati 27.11. (subota). Predsjednica predlaže neke nove ideje
za izradu istoga te stoga moli načelnika da nabavi potreban materijal.
Načelnik Mihael Grbavec potvrđuje da će osigurati materijal i zahvaljuje savjetu što će
izraditi i ove godine adventski vijenac.
TOČKA 4.b
Sv. Nikola u DV Srčeko
Prihvaćen je prijedlog da poklone – slatke pakete, 13 komada osigura općina. Da Sv. Nikola
bude Samuel i da će Sv. Nikola u prijepodnevnim satima posjetiti vrtić.
Zadužuje se Magdalena Šoltić da u vrtić pošalje službeni dopis ako se slažu s prijedlogom.
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TOČKA 4.c.
Plakat
Zadužuje se Magdalena Šoltić da pošalje dopis udrugama da neka se očituju ako budu
organizirali kakve manifestacije. Darija neka pripremi samo šablonu plakata pa ako ne budu
udruge ništa organizirale Općina će sigurno imati nešto. Treba malo pričekati kako bi se
vidjelo kakve će biti mjere.
TOČKA 5.
Ostala i pitanja i prijedlozi
Načelnik Mihael Grbavec obavještava da će općina osigurati poklone za svu djecu s područja
općine, ali još uvijek ne zna na koji način će biti podjela. Zasigurno neće biti kočije kao prošle
godine. Moli članove da kad bude trebalo da pomognu oko raspodjele i pakiranja i svega što
bude trebalo jer je tu uvijek puno posla.
Sjednica završila u 21:00 sati

Zapisničarka:
Magdalena Šoltić

Predsjednica:
Darija Žganec

3

