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Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetu mladih (NN broj 41/14) i članka 11. 
Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 08/14) Savjet mladih Općine Vratišinec, dana 11. kolovoza 2017. donosi: 

  
  

1. PLAN I PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE 
VRATIŠINEC  ZA 2018. GODINU 

  
 

 
1.1. PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZA 2018. GODINU 

  
  

 Poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu – uključiti članove udruga koje 
djeluju na području Općine Vratišinec u naše projekte te naše predstavnike u njihove 
kako bi jedni drugima bili podrška u radu.  

 U svaku aktivnost koju Savjet mladih provodi pokušati uključiti humanitarnu notu  

 Potaknuti mlade na volonterizam  

 Poticati mlade na zdrav život bavljenjem sportom 

 Organizacija maraton utrke povodom dana općine 
 Sudjelovanje na godišnjim skupštinama i manifestacijama udruga  
 Ukazati na važnost zaštite okoliša te poticanje energetske učinkovitosti  

 Predlagati Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za 
unapređivanje položaja mladih 

 Osmišljavati program za mlade (sportski, zabavni i edukativni) 
 Prisustvovanje predsjednika ili predstavnika Savjeta mladih na sjednicama 

Općinskog vijeća radi uvida u njihov rad i funkcioniranje područne samouprave te 
stjecanju iskustava o procesima odlučivanja, kao pretpostavka za veći aktivizam 
mladih 

 Podupirati osnivanja Centra za mlade kao višenamjenskog prostora za izražavanje, 
kreaciju i aktivnosti mladih u slobodno vrijeme (volonterski ured, infotočka, 
savjetovalište, internetski klub, edukativni centar, zabava i sl.), u kojem će se moći 
realizirati interesi mladih organiziranih u udrugama ili neposrednom inicijativom 
mladih. 

 pomoć Jedinstvenom upravnom odjelu vezan uz Strategiju razvoja Općine 
 poticanje i pomoć udrugama vezanim uz prijavu na natječaje koje raspisuju 

ministarstva i Europska unija 
 Uključivanje mladih u program Erasmus+, program za neformalno obrazovanje te 

Eurodyssee - međuregionalni program razmjene mladih između europskih regija 
članica zbog stjecanja profesionalnog iskustva te usavršavanja stranih jezika 
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1.2. AKTIVNOSTI  
  

 Organizirati „Advent v Općini Vratišinec“   

 Postaviti velike jaslice za Božić  

 Organizirati proslavu fašnika  

 Sudjelovati u organizaciji dana Općine Vratišinec  

 Organizacija utrke povodom dana općine 

 Organizirati prvomajsku budnicu s udrugama na području Općine Vratišinec  

 Redovito održavati sjednice Savjeta mladih Općine Vratišinec  

 Ekološke akcije čišćenja okoliša  

 Organizacija humanitarnih koncerata, božićnih priredbi, darivanje djece i mladih sa 
invaliditetom i starijih i nemoćnih  

 Organizacija Čajanke s mještanima 

 Suradnja sa Socijalnim vijećem Općine Vratišinec radi pojele poklon paketa za Božić  

 Suradnja sa ostalim savjetima mladih sa područja Međimurske županije  

 Suradnja sa savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te 
drugim organizacijama  

 Suradnja s Udrugama, školama i vrtićem na području Općine Vratišinec  

 Zalaganje za stipendiranje učenika i studenata  

 Redovno se odazvati na sve manifestacije na području Općine Vratišinec  

 Organizacija radionica, tribina, okruglih stolova, konferencija, novinarskih 
konferencija, konzultacija i drugih oblika djelovanja o temama bitnim za mlade 

 Redovito se odazivati na skupštine i manifestacije naših udruga 
 Druge aktivnosti za koje se ukaže potreba 

 

 

Savjet mladih Općine Vratišinec dana 11. kolovoza 2017. godine donosi Plan i program rada 
Savjeta mladih Općine Vratišinec, te ga na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima 
mladih (NN broj 41/14) i članka 11. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Vratišinec 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 08/14) daje na usvajanje predstavničkom 
tijelu jedinice lokalne lokalne (regionalne) samouprave do 30. rujna tekuće godine za 
slijedeću godinu.  
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2. FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH ZA 2018. GODINU 
 

 
PRIHODI IZNOS 

Stavka Proračuna Općine Vratišinec 10.000,00 
Ukupno prihodi: 10.000,00 

 
RASHODI IZNOS 

Fašnik v Općini Vratišinec 2.000,00  
Prvomajska budnica 1.000,00 

Ukrasi povodom Valentinova 500,00 
Obljetnica pada grada Vukovara 500,00 

Uređenja dječjih igrališta 1.000,00 
Advent v Općini Vratišinec 2.500,00 

Utrka  500,00 
Dani Općine Vratišinec 2.000,00 

Ukupno rashodi: 10.000,00 
 
Sukladno navedenom molimo za uvrštenje u Proračun Općine Vratišinec za 2018. godinu 
AKTIVNOST 1008A100005 SAVJET MLADIH. 
 
 
KLASA: 021-05/17-01/1261 
URBROJ: 2109/19-17-01 
Vratišinec, 11.08.2017. 

 
 

Predsjednik  
Savjeta mladih Općine Vratišinec: 

   Andrija Kvakan 


