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REBUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

SAVJET MLADIH  

 

 

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), Savjet mladih Općine Vratišinec 

na svojoj 5. sjednici Savjeta mladih Općine Vratišinec održanoj 19. veljače 2019. godine donosi:  

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC 

 ZA 2018. GODINU 

 

 

U 2018. godini Savjet mladih Općine Vratišinec (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) održao je ukupno 6 

sjednica s time da se prva u 2018. godini održala dana 2. veljače 2018. godine. 2018. godinu započeli 

smo odazivom na skupštine udruga s područja Općine Vratišinec za koje smo dobili poziv.  

 

Kao i prijašnjih godina centar Vratišinca, te most u Gornjem Kraljevcu okitili smo srčekima povodom 

Valentinova, a po prvi put organizirali smo malu manifestaciju „Ftičeki se ženiju“ u suradnji s KUU 

„Društvo žena“ Gornji Kraljevec koje su ispekle kolačiće i vrtićem „Srčeko“ čiji su mališani tražili iste 

kod biste Dr. Vinka Žganca.  

 

Na 16. sjednici održanoj 2. veljače 2018. godine započeli smo raspravljati o prijedlogu Općinskom vijeću 

da se mlade oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa do 50%. Stoga su u samom početku dogovoreni 

osnovni uvjeti, a to su: dob od 35 godina, da se oslobođenje odnosi i na vanjske mještane i dr.  

 

13. veljače 2018. godine organizirali smo sad već tradicionalni „Fašnik v Općini Vratišinec“. Povorka je 

započela kod Osnovne škole Dr. Vinka Žganca, a nastavak programa odvijao se u dvorištu općine i 

dvorani Doma kulture. Sudjelovali mještani, članovi, škola, vrtić, vatrogasci i predstavnici drugih udruga. 

 

24. veljače 2018. godine predsjednik savjeta i njegova zamjenica prisustvovali su obuci savjeta mladih u 

zgradi Scheier, Čakovec, a u organizaciji Savjeta mladih Međimurske županije u suradnji s Udrugom 

općina. 

 

I u 2018. godini Međimurskoj smo županiji dostavili godišnje Izvješće o praćenju provedbe Zakona o 

savjetima mladih, koje je savjet dužan dostavljati na godišnjoj razini, a kojom Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prati aktivnost i rad savjeta, održavanje sjednica, suradnja 

s predstavničkim i izvršnim tijelima i slično 

 

Dana 10.04.2018. godine savjet mladih prihvatio je Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2015. – 2018. 

godine s obzirom na to da se u 2018. godini planira izbor novih članova savjeta zbog isteka mandata od 3 

godine. Također na istoj sjednici jasno su definirani kriteriji prijedloga Odluke o oslobođenju mladih od 

komunalnog doprinosa od 50%, te je prijedlog poslan predsjedniku vijeća za uvrštenje u dnevni red 

sjednice Općinskog vijeća, koji je naposljetku bio i prihvaćen. 
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01. svibnja 2018. g. organizirali smo uz pomoć Općine Vratišinec budnicu kroz našu općinu (naselja G. 

Kraljevec sa zaselkom Remis i Vratišinec). U budnici su sudjelovali sami članovi savjeta, članovi DVD-a 

Vratišinec i nekolicina mladih iz Vratišinca. 

 

20. srpnja 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih u novom mandatu. Za 

predsjednika je izabran Andrija Kvakan, a za njegovu zamjenicu Darija Lukačić.  

 

Novi saziv savjeta mladih: 

Andrija Kvakan – član / Patrik Tarandek – zamjenik člana; prijedlog RK „Sokol“ 

Darija Lukačić – članica / Marko Granatir – zamjenik članice, prijedlog Udruga mladih GK 

Magdalena Šoltić – članica / Filip Mezga – zamjenik članice, prijedlog DVD Vratišinec 

Antonija Perčić – članica / Magdalena Pleša – zamjenica članice, prijedlog DVD Vratišinec 

Nikol Kordić – članica / Lea Šarić – zamjenica članice, prijedlog KUD „Dr. Vinko Žganec“ 

 

09. kolovoza 2018. godine usvojen je Plan i program rada  i financijski plan Savjeta mladih za 2019. 

godinu koji je kasnije usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 

 

Aktivno smo se uključili u organizaciju Dana Općine Vratišinec. Na svečanoj sjednici 14. rujna 2018. 

godine bili smo zaduženi za organizaciju rasporeda sjedenja, doček gostiju i slično. 

 

17.11.2018. godine i Općina Vratišinec bila je u znaku grada Heroja. U organizaciji Savjeta mladih u 

Vratišincu te MO Gornji Kraljevec u Gornjem Kraljevcu u večernjim satima održana je molitva povodom 

dana pada Grada Vukovara. Molitvu je predvodio župnik Pavao Mesarić a istoj su se odazvali članovi 

udruga s područja općine, općinski načelnik, zamjenica načelnika, općinski vijećnici, učenici osnovne i 

područne škole te brojni građani. Ovim skupovima i općina Vratišinec se pridružila mnogim gradovima i 

općinama koji su se sjetili na grad heroj –Vukovar.  

 

Manifestacija „Advent v Općini Vratišinec“ započela je 1. prosinca i trajala sve do kraja prosinca. 

Savjet mladih i ove godine izradio je jedinstven plakat u kojem su bile navedene sve manifestacije 

tijekom adventa. U centru naselja Vratišinec postavili smo veliki adventski vijenac.  

 

6. prosinca 2018. povodom Nikolinja posjetili smo naše mališane u DV „Srčeko“. Svaki mališan primio 

je od Sv. Nikole mali poklon paket kojeg je osigurala Općina Vratišinec. Također odazvali smo se svim 

koncertima i manifestacijama za koje smo primili poziv.  

 

Tijekom godine aktivno smo pomagali općinskom načelniku oko sitnijih popravaka koje je trebalo 

napraviti (popravak ormarića, montaže i demontaže i slično), a isto tako naša članica Darija Lukačić 

izradila je veliki pano za Mjesni odbor Gornji Kraljevec. 

 

SAVJET MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC 

 

KLASA: 021-05/19-01/01      Predsjednik Savjeta mladih: 

URBROJ: 2109/19-04-19-5                Andrija Kvakan, v.r. 

Vratišinec, 19.02.2019. godine 


