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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

SAVJET MLADIH 

 

KLASA: 021-05/20-01/01 

URBROJ: 2109/19-04-20-7 

Vratišinec, 09.06.2020. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 11. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 08.06.2020. godine u 

prostoriji za sastanke Općine Vratišinec s početkom u 19:00 sati. 

 

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

Kvakan 

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

Antonija Grbavec i Nikol Kordić 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Savjeta mladih Magdalena Šoltić, koja je pozdravila sve 

prisutne. Objasnila je da se sjednica nije održala u roku zbog pandemije koronavirusa. 

 

Utvrdila je da sjednica savjeta ima kvorum, da je na sjednici prisutno troje članova i jedan 

zamjenik člana s pravom glasa jer zamjenjuje odsutnu članicu Antoniju Grbavec. Predsjednica 

je pročitala predloženi dnevni red te isti dala na glasovanje. Dnevni red je prihvaćen 

jednoglasno s 4 glasova „ZA“ te on glasi: 

 

DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 10. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

2. Informacije predsjednice Savjeta mladih 

3. Aktivnosti savjeta 

a. Analiza 

b. Plan 

4. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

TOČKA 1. 

Prihvaćanje zapisnika s 10. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Savjeta mladih otvara raspravu pod ovom točkom. Zapisnik je objavljen na webu. 

Zatvara raspravu. 

Jednoglasno bez rasprave s 4 glasova „ZA“ prihvaćen je Izvod iz zapisnika s 10. sjednice. 
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TOČKA 2. 

Informacije predsjednice Savjeta mladih 

 

Predsjednica Savjeta mladih Magdalena Šoltić iznesla je nekoliko bitnih informacija o radu 

savjeta u proteklom vremenu. Upoznala je članove da je Godišnje izvješće o radu savjeta za 

2019. godine usvojeno je od strane Općinskog vijeća na njihovoj 16. sjednici održanoj 16. 

ožujka 2020. godine jednoglasno sa 6 glasova „ZA“. Uvidom u zapisnik Općinskog vijeća na 

sjednici nije bilo prisutno 4 vijećnika SDP-a i 1 vijećnik nezavisne liste. Navodi da je na samoj 

sjednici Savjet dobio pohvale od strane općinskog načelnika, predsjednika vijeća i predsjednice 

kluba vijećnika HNS-HSU-HDZ i NL Štefanije Jambrošić. Upoznaje članove da je Upravnom odjelu 

za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije dostavljeno traženo godišnje izvješće za 2019. 

godinu. Također zaprimljen je dopis Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, a vezan uz krizu 

koronavirusa. U dopisu je Savjet mladih Vlade RH tražio odgovore na nekolicinu pitanja, tražili su 

sugestije, prijedloge i slično, a kako bi oni iste mogli proslijediti vladi. Odgovor je dostavljen u traženom 

roku. 2. travnja zamjenica predsjednice prisustvovala je sastanku Stožera civilne zaštite Općine 

Vratišinec koji je bio sazvan na temu podjele zaštitnih maski. 

Članovi savjeta prihvaćaju izvješće predsjednice. 

TOČKA 3. 

Aktivnosti savjeta 
a) Analiza 

U proteklom razdoblju od sjednice do sjednice članovi Savjeta mladih sudjelovali su zajedno s Stožerom 

i vatrogascima s područja Općine Vratišinec u podjeli zaštitnih maski za sva kućanstva. Nadalje prije 

Uskrsa postavljeni su ukrasi u naseljima. 

b) Plan 

Član Savjeta mladih Andrija Kvakan spominje kako je najprije obilježavanje Dana Općine 

Vratišinec. Zanima ga kako će se proslaviti dani općine? Predsjednica Savjeta mladih odgovara kako 

misli da će svečana sjednica biti kao i prošle godine, a da će od svirke biti samo bend (Atomi), bez nekog 

poznatog izvođača, a sve zbog koronavirusa. U raspravu se uključuju i ostali članovi koji navode kako 

i Grad Mursko Središće će sada imati koncerte i mnogi drugi i da bi ipak trebalo nekoga dovesti. Andrija 

Kvakan predlaže da bi ove godine trebalo neku grupu, npr. Prljavci, Crvena jabuka i sl. Zadužuje se 

predsjednicu da obavi razgovor s načelnikom vezano uz navedeni prijedlog. Članovi zaključuju da će 

se i ove godine uključiti u organizaciju kao i dosadašnjih godina. Članovi smatraju da je ovakva vrsta 

zabave jednom godišnje dobra za mlade, a i ostale mještane. 

Od ostalih nadolazećih aktivnosti tu je Vukovar, no o tome će se raspravljati na idućim sjednicama. 

TOČKA 4. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Članica Magdalena Pleša, ujedno učenica Medicinske škole u Varaždinu, govori članovima kako 

većina njezinih prijatelja iz razreda koji su pretežito iz grada Varaždina ili Varaždinske županije primaju 

stipendiju za srednjoškolce, od čega neki jednokratno, a neki na mjesečnoj bazi. Predlaže da se s nekim 

od prijedloga ide prema Općinskom vijeću s obzirom da učenici OŠ dobivaju bilježnice, studenti 

stipendije i jednokratne, a učenici srednje škole sada ništa.  
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U raspravu se uključuju ostali članovi koji podržavaju prijedlog članice Magdalene Pleše. S obzirom da 

je i sama učenica srednje škole, poznat joj je okvirni broj učenika koji bi u 2020. primili potporu ako bi 

se naravno javili na natječaj. Radi se o cca 80 učenika. Daljnjom raspravom dogovoreno je da 

predsjednica napravi prijedlog odluke i pošalje predsjedniku općinskog vijeća da uvrsti na dnevni red 

nadolazeće sjednice. Član Andrija Kvakan predlaže da se pripremi odluka kao na principu Božićnica 

za umirovljenike. Da bi to bio jedan lijepi poklon povodom Božića za učenike srednje škole. Prijedlog 

je jednoglasno prihvaćen. Iznos jednokratne financijske potpore za učenike srednje škole iznosio bi 

300,00 kuna.  

Svi prijedlozi po ovoj raspravi jednoglasno su prihvaćeni. 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 20:00 SATI 

       Zapisničarka:       Predsjednica Savjeta mladih: 

Magdalena Pleša, v.r.                            Magdalena Šoltić, v.r. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/01 

URBROJ: 2109/19-04-20-7 

Vratišinec, 09.06.2020. 

 

 

 

 

 


