REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
KLASA:021-05/21-01/04
URBROJ: 2109/19-01-21-21
Vratišinec, 16.07.2021.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
S 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 15. srpnja 2021. godine
u vijećnici Općine Vratišinec s početkom u 20:00 sati.
Sjednicu je sazvala i otvorila predsjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec, gđa. Milena
Granatir, pozivom KLASA: 021-05/21-01/04, URBROJ: 2109/19-01-21-2 od dana 09.
srpnja 2021. godine.
Prisutni vijećnici:
Biljana Bećirović, Kristian Pleša, Štefanija Jambrošić, Milena Granatir, Vlatka Žganec,
Mario Nemec, Antonija Šoltić
Odsutni vijećnici: Biserka Tarandek – opravdala svoj izostanak, te Zdravko Mlinarić
Ostali prisutni:
Mihael Grbavec (načelnik), Maja Igrec Žerdin (pročelnica), Kristina Tuksar (referentica za
opće i upravne poslove) i Magdalena Šoltić (računovodstvena referentica)
Predstavnici medija:
Ispred Lista Međimurja – Kruno Balent
Predsjednica OV Općine Vratišinec gđa. Milena Granatir otvara sjednicu, pozdravlja
prisutne vijećnike, općinskog načelnika Mihaela Grbavca, djelatnice JUO, te predstavnika
medija Krunu Balenta. Utvrđuje da nedostaju vijećnici gđa. Biserka Tarandek i g. Zdravko
Mlinarić.
Utvrđuje kvorum sa 7 prisutnih vijećnika.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika s 1.
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. Rasprave nema, te daje na glasanje Izvod iz
zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća sjednice koji je prihvaćen s 7 glasova
„ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.

1

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir predlaže sljedeći Dnevni red:
Odluka o izboru Komisije za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Vratišinec
Odluka o imenovanju povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vratišinec
Odluka o obavljanju dimnjačarskih djelatnosti
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine
Vratišinec
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju izvješća Murs-Ekom-a za 2020. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća DVD-a Vratišinec i DVD-a Gornji Kraljevec za
2020. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju izvješća u provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Vratišinec za 2020. godinu
10. Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Vratišinec
11. Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela i drugih osoba koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća Općine Vratišinec
12. Odluku o plaći i naknadama te ostalim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine
Vratišinec
13. Obavijest načelnika o izdanom mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu
interesa (obavijest podnosi načelnik općine Mihael Grbavec)
14. Rasprava po prijedlogu kluba vijećnika SDP-a (obrazloženje podnosi: vijećnica
Biserka Tarandek)
- aktualni sat
1.
2.
3.
4.
5.

Predloženi Dnevni red usvaja se JEDNOGLASNO s 7 glasova „ZA“.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir obavještava da je 12.07.2021. zaprimljena
Obavijest o osnivanju zajedničkog Kluba vijećnika Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati (HNS) i Matija Posavec- nezavisna lista (Matija Posavec-NL), te je za predsjednicu
Kluba vijećnika izabrana vijećnica gđa. Štefanija Jambrošić.
TOČKA 1.
Odluka o izboru Komisije za proračun i financije Općinskog vijeća Općine
Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku i utvrđuje da je 12.07.2021.
zaprimljen prijedlog vijećnika za izbor predsjednika i članova Komisije za proračun i
financije Općinskog vijeća Općine Vratišinec. Predlagatelji su Klub vijećnika Hrvatske
narodne stranke- Liberalni demokrati- HNS i Matija Posavec- Nezavisna liste – Matija
Posavec-NL koji predlažu gđu. Milenu Granatir za predsjednicu, g. Zdravka Mlinarića za
člana te gđu. Biljanu Bećirović za članicu.
Rasprave nema te daje na glasanje Donošenje Odluke koja je prihvaćena sa 7 glasova „ZA“,
0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
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TOČKA 2.
Odluka o imenovanju povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku i napominje da će se glasati
za svako pojedino povremeno radno tijelo, te utvrđuje da su 12.07.2021. zaprimljeni
prijedlozi Kluba vijećnika Hrvatske narodne stranke- Liberalni demokrati- HNS i Matija
Posavec- Nezavisna liste – Matija Posavec-NL i to za:
 Komisija za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine
Vratišinec u koju predlažu: gđu. Štefaniju Jambrošić za predsjednicu, g. Kristiana
Plešu za člana te g. Zdravka Mlinarića za člana.
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ u Komisiju za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Općine Vratišinec izabiru se:
Štefaniju Jambrošić - za predsjednicu
Kristian Pleša - za člana
Zdravko Mlinarić - za člana
 Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Općine
Vratišinec u koju predlažu: g. Bernarda Podgorelca za predsjednika, gđu. Milenu
Granatir za članicu te g. Kristiana Plešu za člana.
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ u Komisiju za procjenu, prodaju i kupnju imovine i
provođenje natječaja Općine Vratišinec izabiru se:
Bernard Podgorelec - za predsjednika
Milena Granatir – za članicu
Kristian Pleša - za člana
 Komisija za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine
Vratišinec u koju predlažu: gđu. Kristinu Tuksar za predsjednicu, gđu. Leonu
Kovačić za članicu te gđu. Deanu Leko za članicu.
Jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ u Komisiju za poljoprivredu i procjenu štete od
elementarnih nepogoda Općine Vratišinec izabiru se:
Kristina Tuksar - za predsjednicu
Leona Kovačić – za članicu
Deana Leko - za članicu
 Komisija za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Općine Vratišinec u
koju predlažu: gđu. Nikolinu Tkalec za predsjednicu, gđu. Magdalenu Šoltić za
članicu te gđu. Barbaru Škvorc za članicu.
Gđa. Antonija Šoltić javila se sa prijedlogom kojim u Komisiju za društvene djelatnosti i
stipendiranje studenata Općine Vratišinec predlaže gđu. Nikolinu Tkalec za predsjednicu,
gđu. Antoniju Šoltić za članicu i gđu. Biserku Tarandek za članicu.
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Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje prvi prijedlog, te se sa 5
glasova „ZA“ , 2 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“ u Komisiju za društvene djelatnosti i
stipendiranje studenata Općine Vratišinec izabiru:
Nikolina Tkalec - za predsjednicu
Magdalena Šoltić – za članicu
Barbara Škvorc - za članicu
 Socijalno vijeće Općine Vratišinec u koje predlažu: gđu. Tereziju Mlinarić za
predsjednicu, gđu. Štefaniju Jambrošić za članicu, gđu. Snježanu Grbavec za članicu
te gđu. Kseniju David za članicu.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje, te se sa 6 glasova „ZA“ ,
0 “PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANA“ u Socijalno vijeće Općine Vratišinec izabiru:
Terezija Mlinarić- za predsjednicu
Štefanija Jambrošić– za članicu
Snježana Grbavec - za članicu
Ksenija David – za članicu
 Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, turizam i suradnju s drugim
JLS Općine Vratišinec u koji predlažu: g. Zdravka Mlinarića za predsjednika, gđu.
Štefaniju Jambrošić za članicu i g. Aleksandra Vinceka za člana.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Odbor za gospodarstvo, malo i srednje
poduzetništvo, turizam i suradnju s drugim JLS Općine Vratišinec imenuju:
Zdravko Mlinarić - za predsjednika
Štefanija Jambrošić - za članicu
Aleksandar Vincek - za člana
 Komisija za sport Općine Vratišinec u koju predlažu: g. Mihaela Petkovića za
predsjednika, Davora Govedića za člana i Josipa Kvakana za člana.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Komisiju za sport Općine Vratišinec imenuju:
Mihael Petković - za predsjednika
Davor Govedić - za člana
Josip Kvakan - za člana
 Komisija za kulturu Općine Vratišinec u koju predlažu: gđu. Štefaniju Jambrošić za
predsjednicu, gđu. Snježanu Rožman za članicu te gđu. Katarinu Kukovec za članicu.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Komisiju za kulturu Općine Vratišinec imenuju:
Štefanija Jambrošić - za predsjednicu
Snježana Rožman - za članicu
Katarina Kukovec - za članicu
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 Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Vratišinec u koje predlažu: gđu. Vlatku Žganec za predsjednicu,
gđu. Anu Šoltić za članicu i g. Maria Nemeca za člana.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u
zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vratišinec imenuju:
Vlatka Žganec - za predsjednicu
Ana Šoltić - za članicu
Mario Nemec - za člana
 Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vratišinec u koji predlažu: gđu.
Mirjanu Tkalec za predsjednicu, gđu. Jasminu Posavec za članicu, te gđu. Antoniju
Šoltić za članicu.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine
Vratišinec imenuju:
Mirjana Tkalec - za predsjednicu
Jasmina Posavec - za članicu
Antonija Šoltić - za članicu
 Uprava groblja Općine Vratišinec u koju predlažu: g. Andriju Kvakana za
predsjednika, gđu. Milenu Granatir za članicu, gđu. Katarinu Kukovec za članicu, te
Predsjednika VMO Žiškovec i Predsjednika VMO Krištanovec za članove
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Upravu groblja Općine Vratišinec imenuju:
Andrija Kvakan - za predsjednika
Milena Granatir - za članicu
Katarina Kukovec - za članicu
Predsjednik VMO Žiškovec – za člana
Predsjednik VMO Krištanovec – za člana
 Inventurna komisija Općine Vratišinec u koju predlažu: gđu. Dariju Žganec za
predsjednicu, gđu. Štefaniju Jambrošić za članicu i Marjetku Farkaš za članicu.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Inventurnu komisiju Općine Vratišinec imenuju:
Darija Žganec - za predsjednicu
Štefanija Jambrošić - za članicu
Marjetka Farkaš - za članicu
 Komisija za popise birača Općine Vratišinec u koju predlažu: gđu. Jasminu Posavec
za predsjednicu, gđu. Nataliju Vrbanec za članicu i gđu. Biserku Tarandek za članicu.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Komisiju za popise birača Općine Vratišinec imenuju:
Jasmina Posavec - za predsjednicu
Natalija Vrbanec - za članicu
Biserka Tarandek - za članicu
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 Povjerenstvo za javna priznanja Općine Vratišinec u koje predlažu: gđu. Milenu
Granatir za predsjednicu, gđu. Tomislavu Bukovec- Šarić za članicu, gđu. Vlatku
Žganec za članicu, gđu. Antoniju Grbavec za članicu i gđu. Štefaniju Jambrošić za
članicu.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Povjerenstvo za javna priznanja Općine Vratišinec
imenuju:
Milena Granatir - za predsjednicu
Tomislava Bukovec- Šarić - za članicu
Vlatka Žganec - za članicu
Antonija Grbavec - za članicu
Štefanija Jambrošić - za članicu
 Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Vratišinec u koje
predlažu: g. Josipa Žganca za predsjednika, g. Kristiana Plešu za člana i gđu. Biljanu
Bećirović za članicu
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“ u Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Općine Vratišinec imenuju:
Josip Žganec - za predsjednika
Kristian Pleša - za člana
Biljana Bećirović - za članicu
TOČKA 3.
Odluka o obavljanju dimnjačarskih djelatnosti
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku, naglašava da se
na natječaj za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Vratišinec javio ponuditelj "Dimnjačarski obrt Zdravko Zver" iz Strahoninca, koji ispunjava
sve uvjete i zahtjeve iz Javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Vratišinec. Otvara raspravu.
Vijećnica Biljana Bećirović pitala je da li su bile kakve pritužbe mještana na njegov rad, na
što joj je odgovoreno da nema pritužbi i da je to jedini ponuditelj koji je dao ponudu na
Javnom natječaju.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje Odluku o obavljanju
dimnjačarskih djelatnosti koja je prihvaćena sa 7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANA“.
TOČKA 4.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku i ukratko objašnjava da se
donošenjem Odluke imenuje Mihael Grbavec, načelnik Općine Vratišinec za službenika za
informiranje. Rasprave nema te daje na glasanje donošenje Odluke o imenovanju službenika
za informiranje koja je prihvaćena sa 7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
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TOČKA 5.
Odluka o mjerama poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području
Općine Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, te napominje da su činjenice
da se borimo sa praznim starijim kućama u naseljima, sa premalo djece i da je to odlična
odluka kojom bi se naše mlade moglo potaknuti i zadržati na području Općine. Javni poziv za
dodjelu poticaja raspisuje načelnik Općine Vratišinec jednom godišnje. Predlaže da se u
Odluku uvrsti i mjera za sanaciju i renovaciju starijih kuća u budućnosti.
Vijećnica Vlatka Žganec nadovezuje se prijedlogu te pita zašto se to nije već sada uvelo u
ovu Odluku, s obzirom na to da ima puno mladih obitelji koje su ostale u kućama ili su već
ranije kupile starije kuće.
Vijećnica Biljana Bećirović je upitala da li je to prva takva Odluka.
Načelnik Mihael Grbavec objašnjava Odluku i uvjete za dobivanje poticaja.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje Odluku o mjerama
poticaja za uređenje i stjecanje nekretnina na području Općine Vratišinec, te je prihvaćena sa
7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 6.
Zaključak o prihvaćanju izvješća Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku i kratko objašnjava važnost
odvajanja otpada, sprječavanja odlaganja otpada na divljim deponijima, apelira na mještane
da sortiraju otpad i da prijave odvoz otpada. Rasprave nema te daje na glasanje donošenje
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Vratišinec za 2020. godinu, što je prihvaćeno sa 7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANA“.
TOČKA 7.
Zaključak o prihvaćanju izvješća Murs-Ekom-a za 2020. godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku i otvara raspravu.
Vijećnica Biljana Bećirović je upitala da li mještani imaju pritužbe na rad Murs-ekoma, na
što joj je odgovoreno da nema pritužbi.
Vijećnica Vlatka Žganec se nadovezala na raspravu i pitala da li sva kućanstva imaju
prijavljene kante za skupljanje otpada.
Načelnik Mihael Grbavec objašnjava obvezu svakog kućanstva da sortira i odvaja otpad, da
je u realizaciji veliki projekt, izgradnja kompostane u Murskom Središću, u koji se ulažu
velika financijska sredstva, te da bi kućanstva trebala preuzeti besplatno smeđe kante za bio
otpad koji će se nakon završetka projekta odvoziti upravo u kompostanu.
Vijećnik Mario Nemec nadovezuje se raspravi, te pita da li postoji zakonska osnova po kojoj
bi svako kućanstvo trebalo imati kantu za otpad.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir ističe važnost i korist zbrinjavanja otpada,
napominje da bi dobro bilo dopisom obavijestiti mještane koji nemaju prijavljen odvoz
otpada, te daje na glasanje donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Murs-ekom-a za 2020.
godinu, što je prihvaćeno sa 7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
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TOČKA 8.
Zaključak o prihvaćanju izvješća DVD-a Vratišinec i DVD-a Gornji Kraljevec za
2020. godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje uvid u točku i otvara raspravu.
Vijećnica Antonija Šoltić predlaže da bi trebalo organizirati polijevanje vodom ceste kroz
razdoblje izvođenja radova na aglomeraciji na području Vratišinca od strane DVD-a.
Načelnik Mihael Grbavec objašnjava da bi to morala organizirati Tegra i da se to i radi, no
zbog ljetnog vremena isto se odmah osuši.
Vijećnik Mario Nemec nadovezuje se na raspravu, te predlaže načelniku da se uključi i da
vrši pritisak da se više puta ide u polijevanje zbog velike količine praha i kamenja, te
konstatira da se u Murskom Središću redovno polijevaju ceste.
Načelnik Mihael Grbavec objašnjava da se redovno saniraju ceste i da se šljunak dodatno
dovozi u rupe koje nastaju zbog prometa, napominje da sudjeluje na mjesečnim sastancima
gdje su dogovori i oko sanacija cesta.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje donošenje Zaključka o
prihvaćanju izvješća DVD-a Vratišinec i DVD- Gornji Kraljevec za 2020. godinu, što je
prihvaćeno sa 7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.

TOČKA 9.
Zaključak o prihvaćanju izvješća u provedbi Plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Vratišinec za 2020. godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratko objašnjenje i uvid u točku.
Rasprave nema te daje na glasanje Zaključak o prihvaćanju izvješća u provedbi Plana
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vratišinec za 2020. godinu koje je prihvaćeno s 7
glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 10.
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, kratko objašnjava i otvara
raspravu.
Vijećnica Biljana Bećirović postavlja pitanje na koliko godina se daje mandat članovima
Savjeta mladih Općine Vratišinec, na što joj djelatnica Magdalena Šoltić odgovara da je
mandat na 3 godine.
Jednoglasno se sa 7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“ prihvaća donošenje
Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Vratišinec.
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TOČKA 11.
Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela i drugih osoba koje
sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, ukratko čita iz Odluke
podatke. Rasprave nema, te se sa 7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“
prihvaća donošenje Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela i drugih osoba koje
sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Vratišinec.
TOČKA 12.
Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima iz radnog odnosa dužnosnika
Općine Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir objašnjava točku, navodi promjene koje se
odnose na dosadašnju Odluku, te daje podatke iz materijala i prijedloga Odluke po kojoj bi
koeficijent složenosti poslova općinskog načelnika Općine Vratišinec kada obnaša dužnost
profesionalno iznosio 2,8. Otvara raspravu.
Vijećnik Mario Nemec postavlja pitanje koje se odnosi na dosadašnju Odluku, da li se
koeficijent sada smanjuje ili povećava, te kako je ranije bilo, te da nema ništa protiv jer svi
moraju biti plaćeni za svoj posao, no zašto se to radi upravo na prvoj radnoj sjednici na
početku mandata.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir nadovezuje se na raspravu, te navodi da
načelnik mora donijeti i rezultate za svoju plaću i opravdati povećanje koje nije veće s
obzirom na plaću prijašnjeg načelnika.
Načelnik Mihael Grbavec objašnjava povećanje koeficijenta.
Vijećnik Kristian Pleša komentira da se načelnik uhvatio svoje funkcije upravo u vrijeme
kada je Općina Vratišinec jedno veliko gradilište i kada je povećan opseg posla svakodnevno,
te da prihvaća povećanje plaće.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje Odluku o plaći i
naknadama te ostalim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Vratišinec koja je
prihvaćena sa 7 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 13.
Obavijest načelnika o izdanom mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu
interesa (obavijest podnosi načelnik općine Mihael Grbavec)
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, te daje riječ načelniku
Općine Vratišinec Mihaelu Grbavcu koji pojašnjava razloge traženja mišljenja Povjerenstva
za odlučivanje o sukobu interesa u vezi obnašanja funkcije Zapovjednika DVD- Vratišinec.
TOČKA 14.
Rasprava po prijedlogu kluba vijećnika SDP-a
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, te daje riječ vijećnici
Antoniji Šoltić koja umjesto odsutne gđe. Biserke Tarandek objašnjava prijedlog Kluba
vijećnika SDP-a kojim žele skrenuti pažnju na radove i projekt rješavanja oborinskih voda na
području kritičnih zona ulice Brodec i Novi Brodec. Taj je dio naselja u radovima na projektu
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aglomeracije, te ne vide razloge zašto se sada ne bi radila i realizacija ovog projekta koji je
predviđen u proračunu za 2021. godinu.
Načelnik Mihael Grbavec daje objašnjenje i navodi da će projekti biti u izradi zajedno sa
projektiranjem pješačkih staza, te da je to u fazi dogovaranja. Navodi da neće obećati da će se
to realizirati u 2021. godini, ali da je predviđeno kako u projektima tako i u proračunu.
Aktualni sat
Vijećnik Mario Nemec postavlja pitanje i kritiku u vezi projekta javne rasvjete, s obzirom na
to da ne svijetli svaka druga bandera i da li se planiraju popuniti prazne bandere kako bi
rasvjeta bila ravnomjerna.
Načelnik Mihael Grbavec odgovara da se rasvjeta radila po projektu i da su led rasvjete
efikasne, projekt je financiran od Ministarstva graditeljstva, prostornoga uređenja i državne
imovine, a radila ga je firma preko javne nabave.
Imamo dogovorene radove u 9. mjesecu kada bi se rasvjeta morala dopuniti.
Vijećnik Mario Nemec postavlja pitanje u vezi postavljanja ležećih policajaca ili drugog
načina usporavanja prometa na području ulaska u Vratišinec iz ulice Brezje, Mursko Središće
zbog prevelike brzine kojom dolaze automobili iz navedene ulice, a na samom ulasku u
naselje.
Načelnik Mihael Grbavec objašnjava da se mora raditi prometni elaborat i prikupiti
suglasnosti od državnih institucija.
Vijećnica Vlatka Žganec nadovezuje se na usporivač prometa u Remisu, da je bitno da
usporava promet kod same autobusne stanice kako bi djeca i školarci bili sigurni u prometu,
ali da kroz naselje i dalje voze prevelikom brzinom.
Vijećnica Biljana Bećirović daje prijedlog da bi se i kod škole, tj. na raskrižju Brodec,
Marof, Školska ulica također morao usporiti promet zbog sigurnosti djece i prelaska same
ceste, kao i ulaska u raskrižje koje nije pregledno.
Vijećnica Vlatka Žganec postavlja pitanje o realizaciji i izradi pješačke staze Gornji
Kraljevec- Remis koja je zbog sigurnosti jako važna.
Načelnik Mihael Grbavec objašnjava sufinanciranje projekta sa ŽUC-om, te napominje da je
Općina spremna odmah ići u realizaciju projekta, no sve ovisi o suradnicima.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir postavlja pitanje kada bi aglomeracija
mogla završiti i kada će se spajati priključci.
Načelnik Mihael Grbavec odgovara da radovi na projektu kasne zbog raznih čimbenika već
sada 7. mjeseci, a produžiti će se i zbog godišnjih odmora, zbog nedostatka radne snage i
materijala. Kako bi se kućanstva spojila mora biti gotov pročišćivač u Murskom Središću te
radovi u Peklenici jer se mi vežemo na Peklenicu.
Načelnik Mihael Grbavec spominje kako su započeli radovi na Mostu Brodec, te daje
podatke o samoj izvedbi projekta. Radi sigurnosti radovi su započeli nakon završetka školske
godine i prema ugovoru trebali bi završiti do 28.8.2021. godine, opet do početka iduće
školske godine. Isto tako, moli za strpljenje.
Vijećnica Biljana Bećirović postavlja pitanje u vezi trga u centru naselja Vratišinec.
Načelnik Mihael Grbavec odgovara kako je napravljen idejni projekt, koji se mora još
doraditi, te napominje kako želi da se napravi nešto lijepo, funkcionalno za mještane, a da
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troškovi ne budu preveliki jer imamo prioritetne stvari koje moramo riješiti. Sada ćemo prvo
navoziti zemlju.
Imamo prioritete, a to su vrtić i dvorana.
Pošto Općina nema gradilište koje bi prijavili u trenutni projekt tražimo zamjensko gradilište,
u planu je napraviti funkcionalan vrtić uz pomoć EU fondova.
U pojekt 7.4.1. planiramo prijaviti sportsku dvoranu za koju imamo svu potrebnu
dokumentaciju.
Vijećnica Biljana Bećirović postavlja pitanje oko kanti za smeće na području Općine.
Načelnik Mihael Grbavec odgovara kako za to trebamo zaposlenika koji bi to praznio, a mi
komunalnog radnika nemamo jer je izdatak za Općinu, nego koristimo mogućnost
zapošljavanja preko javnih radova, ali to je samo 6 mjeseci.
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavili smo jedan zanimljiv projekt koji se
odnosi na razvrstavanje otpada i edukaciju o tome, te se nadamo da ćemo postaviti više kanti
uz pješačke staze kada budu u izradi.

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir zahvaljuje na raspravi i sjednici. Poziva
sve vijećnike da se odazovu pozivu za paljenje svijeća povodom blagdana 5.8.2021.
Završava u 21:40

SJEDNICA ZAVRŠILA U 21:40 SATI

Zapisničarka:
Kristina Tuksar

__________________________

Predsjednica OV:
Milena Granatir

__________________________
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