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REPUBLIKA HRVATSKA 

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

Savjet mladih 

 

KLASA: 024-01/22-01/01 

URBROJ: 2109/19-04-22-9 

Vratišinec, 06.09.2022. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 5. sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec održane dana 01.09.2022. godine s početkom u 18:00 sati 

 

Prisutni članovi: Samuel Šarić, Barbara Škvorc, Magdalena Šoltić, Darija Žganec, Manuela Žganec 

 

Prisutni zamjenici: Katarina Petak, David Branilović, Magdalena Pleša, Antonija Grbavec, Gabriell Jezernik 

 

Na samom početku predsjednica Savjeta mladih Darija Žganec otvara sjednicu i pozdravlja prisutne utvrđuje 

kvorum, prisutno je svih 5 članova te svih 5 zamjenika člana.  

 

Predlaže dnevni red sjednice koji je prihvaćen jednoglasno bez rasprave s 5 glasova „ZA“ te on glasi:  

 

1. Prihvaćanje Izvoda iz zapisnika s 4. sjednice 

2. Dani Općine Vratišinec 

3. Organizacija biciklijade povodom dana Općine 

4. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 

 

TOČKA 1. 

Prihvaćanje Izvoda iz zapisnika s 4. sjednice 

 

Predsjednica otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika. Govori kako su svi primili isti u materijalima. Rasprave 

nije bilo. Izvod je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova „ZA“. 

 

TOČKA 2. 

Dani Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Savjeta mladih Darija Žganec otvara 2. točku Dnevnoga reda te daje riječ svojem zamjeniku.  

Zamjenik predsjednice Samuel Šarić upoznaje prisutne da je on kao i članica Magdalena Šoltić bio prisutan 

na sastanku udruga koje je organizirao načelnik na temu Dana Općine Vratišinec, upoznaje ostale članove o 

događanjima koja su planirana i govori o dužnostima koje je Savjet preuzeo, poput izrade plakata i panoa te 

dočeka gostiju na Svečanoj sjednici Općine Vratišinec naravno uz prisustvo djelatnica općine. Članica Antonija 

Grbavec predlaže da se na panou prikažu simboli koji prikazuju realizirane projekte u Općini proteklih godinu 

dana te je dogovorena zajednička izrada panoa zaključno s 13. rujnom.  

 

TOČKA 3. 

Organizacija biciklijade povodom dana Općine 

 

Samuel Šarić predstavlja plan biciklijade i punktove koji su planirani u svakom naselju. Objašnjava da je 

planirano da se mještani uključe u dane Općine i uz spomenute punktove pogledaju znamenitosti Općine, a na 

svakom punktu dobiva se štambilj. Uz sve skupljene štambilje može se dobiti besplatno piće i hrana, a uz jedan 

ili dva štambilja dobiva se samo hrana. Članica Antonija Grbavec predlaže da se uključe i OPG-ovi za prodaju 

na kućnom pragu za vrijeme biciklijade. Dogovoreno je da punkt u Vratišincu preuzima Savjet mladih. Na 

samom kraju zbog kratkog vremena organizacije predlaže se da se prijedlog s OPG-om prolongira za sljedeću 

godinu. 
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TOČKA 4. 

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

 

Predsjednica Savjeta Darija Žganec napominje kako se ovaj događaj već duži niz godina obilježava, a da je 

zadaća Savjeta izrada plakat. Dogovoreno je da će se događaj obilježiti 17. studenog i to na način da se najprije 

svijeće pale u Remisu, pa Gornjem Kraljevcu i Vratišincu. Predloženo je da se na obilježavanje uključi i 

Osnovna škola kojima će se poslati poziv. 

 

TOČKA 5. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Darija Žganec predlaže da se u Društvenom domu „Dr. Vinko Žganec“ makne pano i postavi 

medij putem kojeg će se moći projicirati jednostavna slika. Prijedlog se daje na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen s 4 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“. 

 

Sjednica završava u 19:30h. 

 

Zapisničar:       

Magdalena Pleša 

 

Predsjednica Savjeta mladih: 

Darija Žganec 


