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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

SAVJET MLADIH 

 

KLASA: 021-05/20-01/01 

URBROJ: 2109/19-04-20-12 

Vratišinec, 30.10.2020. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 13. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec, održane dana 30.10.2020. godine u 

prostoriji za sastanke Općine Vratišinec s početkom u 19:00 sati uz obvezu nošenja 

zaštitnih maski tokom čitave sjednice. 

 

Prisutni članovi i zamjenici: Magdalena Šoltić, Antonija Grbavec, Darija Žganec 

 

Odsutni članovi i zamjenici: Patrik Tarandek, Lea Šarić (opravdano), Filip Mezga, Marko 

Granatir, Andrija Kvakan (opravdano), Magdalena Pleša (opravdano) i Nikol Kordić 

(opravdano). 

 

Ostali prisutni: predsjednik OV-a Mihael Grbavec, predsjednica VMO Gornji Kraljevec 

Štefanija Jambrošić 

 

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

prisutne.  

Utvrdila je da sjednica savjeta ima kvorum, da je na sjednici prisutno troje članova s pravom 

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

prihvaćen jednoglasno s 3 glasova „ZA“ te on glasi: 

 

DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 12. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

2. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu 

Vukovara i Škabrnje 

3. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

TOČKA 1. 

Prihvaćanje zapisnika s 12. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Savjeta mladih otvara raspravu pod ovom točkom. Govori da je Izvod iz zapisnika 

objavljen na Internet stranici Općine. Pojašnjava razlog zašto je 12. sjednica održana 

elektronski te tko je sve glasovao putem e-maila. Zatvara raspravu. 

Jednoglasno s 3 glasova „ZA“ prihvaćen je Izvod iz zapisnika s 12. sjednice 
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TOČKA 2. 

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu 

Vukovara i Škabrnje 

 

Predsjednica odmah otvara raspravu po navedenoj točki dnevnoga reda, te daje svoj prijedlog 

za obilježavanje istog. Predsjednica Magdalena Šoltić predlaže da se ove godine zbog čitave 

situacije s korona virusom ovaj dan sjećanja obilježi nešto drugačije nego prethodnih godina, 

odnosno bez okupljanja. Predlaže da dužnosnici općine u dogovoreno vrijeme dana 17.11. 

zapale svijeće na Remisu, Gornjem Kraljevcu i Vratišincu. Predlaže da se napravi plakat A3, 

ali da se na njemu ne navodi nikakvo vrijeme okupljanja, već samo obavijest mještanima da 

mogu u znak sjećanja zapaliti svojevoljno svijeće za na to predviđena mjesta.  

Predsjednica Savjeta mladih zadužuje Dariju Žganec za izradu plakata. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec predlaže da se svakako na plakat stavi 

obavijest gdje se mještane moli za pridržavanje mjera i sl.  

Ovakav prijedlog predsjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

TOČKA 3. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Savjeta Magdalena Šoltić otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  

Za riječ se javila predsjednica VMO Gornji Kraljevec Štefanija Jambrošić koja članovima 

govori kako su oni 27.10. imali sjednicu mjesnog odbora te su na istoj raspravljali o poklonima 

za djecu za Sv. Nikolu. Upoznaje članove da su oni dogovorili da zamjenica načelnika Milena 

Granatir organizira kočiju s konjima u kojoj bi se vozio Sv. Nikola i dijelio bez previše 

kontakata i uz pridržavanje mjera djeci poklone. Sama podjela poklona za djecu s područja 

općine do 4. razreda održala bi se 6.12. u svim naseljima općine. 

Članovi Savjeta mladih prihvaćaju ovakav prijedlog uz napomenu kako su svjesni da je ove 

godine zbilja teško realizirati bilo kakve projekte i tome slično, ali da djeca svakako trebaju 

primiti poklone s obzirom da vjerojatno neće biti školske priredbe kao prošle godine.  

Članica Antonija Grbavec govori kako se joj zbilja sviđa prijedlog oko kočije. 

U raspravu se uključio i predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec koji prihvaća 

prijedlog, te svojim sugestijama i prijedlozima doprinosi razvoju i realizaciji ideje koja je došla 

od članova VMO. 

Predsjednica Savjeta mladih Magdalena Šoltić pokreće temu posjete Sv. Nikole u DV 

Srčeko. Smatra da se to ove godine ne bi trebalo održati zbog koronavirusa. Ostali prisutni slažu 

se s time. 

U vrijeme Adventa članovi savjeta izraditi će adventski vijenac kao i svake godine, ali ove 

godine neće se izrađivati plakat. 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 19:50 SATI 

       Zapisničarka:      Predsjednica Savjeta mladih: 

   Darija Žganec, v.r.                Magdalena Šoltić 


