
 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

KLASA: 021-05/20-01/02 

URBROJ: 2109/19-01-20-18 

Vratišinec, 17.03.2020.g. 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 16. ožujka 2020.g. u vijećnici Općine 

Vratišinec s početkom u 19:00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec, zamjenica predsjednika Općinskog 

vijeća Štefanija Jambrošić, Stjepan Šafarić, Lucija Škvorc , Biserka Strnišćak i Mirjana Tkalec,  

 

Odsutni vijećnici: Jolanda Novak, Katarina Kukovec, Biserka Tarandek, Marinko Žganec koji su se 

ispričali za nedolazak, Damir Perhoč 

 

Ostali prisutni: načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić, zamjenica načelnika Milena Granatir, 

računovodstvena referentica Magdalena Šoltić, referentica za opće i upravne poslove te poslove vijeća 

Deana Leko  

 

Ispred Medija: List Međimurje – Vladimir Trstenjak 

                        Međimurske novine – Božena Oletić Malekoci 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec otvara 16. sjednicu Općinskog 

vijeća, utvrđuje kvorum. Utvrđuje da nedostaju vijećnici gđe. Jolanda Novak, Katarina Kukovec i 

Biserka Tarandek te gdin. Marinko Žganec koji su opravdali svoj nedolazak te nedostaje vijećnik gdin. 

Damir Perhoč koji se do sada nije opravdao.  

Pozdravlja načelnika, zamjenicu načelnika, vijećnike, službenice JUO i predstavnike medija.  

Napominje vijećnicima, obzirom na trenutnu situaciju oko korona virusa, kako Ministarstvo uprave kao 

nadležno tijelo koje nadzire rad općine nije dalo nikakvu mjeru kojom bi se naložilo da se ne smije 

održavati sjednica općinskog vijeća. Ustanovio je kako općinsko vijeće Općine Vratišinec brojčano nije 

veliko i da nitko nije izjavio da je bolestan te da će se sjednica općinskog vijeća održati kako bi 

ispoštovali zakonski rok da se sjednica općinskog vijeća održi u roku od 3 mjeseca od prethodne 

sjednice. Predlaže dnevni red za 16. sjednicu OV-a, čita sve točke Dnevnog reda. 

Predsjednik OV-a Mihael Grbavec otvara raspravu i pita dali ima tko kakvu dopunu ili izmjenu na 

predloženi dnevni red.  

 

Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća  Mihael Grbavec Dnevni red daje na glasanje. Predloženi 

Dnevni red se usvaja s 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“,  te on glasi:  

 

 

1. Odluka o V. izmjenama i dopunama Statuta Općine Vratišinec 

2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

3. Odluku o III. izmjeni Odluke o imenovanju povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone CIGLENICE - VRATIŠINEC 

5. Odluka o dodjeli mjesečne financijske pomoći 

6. Odluka o potpunom oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa 



7. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom Općine Vratišinec s Popisom javnog 

dokumentarnog gradiva Općine Vratišinec s rokovima čuvanja i s Popisom javnog 

dokumentarnog gradiva Općine Čakovec s rokovima čuvanja 

8. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2019. 

godinu 

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu DVD-a Vratišinec i DVD-a Gornji 

Kraljevec 

10. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu MURS – EKOM d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. 

do 31.12.2019. godine 

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Vratišinec za 2019. godinu 

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 

namjene, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. 

13. Odluka o prodaji zemljišta k.č. 1660/11 k.o. Gornji Kraljevec 

14. Donošenje odluke po Zamolbi roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika s 15. sjednice 

i Ispravka zapisnika s 14. sjednice. 

  

 

Bez rasprave jednoglasno s 6 glasova „ZA“ prihvaćen je Izvod iz zapisnika s 15. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Vratišinec. 

 

TOČKA 1. 

 Odluka o V. izmjenama i dopunama Statuta Općine Vratišinec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec objašnjava što se mijenja u odluci, 

upućuje vijećnike da imaju u prilogu uputu što se mijenja ukidanjem ureda državne uprave osim tih 

izmjena ostalo ostaje nepromijenjeno. Otvara raspravu. 

Za riječ se javlja vijećnica Štefanija Jambrošić ispred kluba vijećnika HNS-HSU-HDZ i Nezavisne 

liste te objašnjava da su na klubu o svemu već raspravili i prihvaćaju takvu odluku.  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zatvara raspravu i prijedlog daje na glasanje. 

 

Odluka o V. izmjenama i dopunama Statuta Općine Vratišinec prihvaćena je sa 6 glasova „ZA“, 

0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 2. 

Odluka o II. izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec ponovno objašnjava da se u člancima mijenjaju riječi 

sukladno izmjenama zakona, ostalo ostaje nepromijenjeno. Otvara raspravu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec zatvara raspravu. 

 

Bez rasprave vijećnici su sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ izglasali Odluku o 

II. izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec. 

 

TOČKA 3. 

Odluka o III. izmjeni Odluke o imenovanju povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec objašnjava da se mijenja članak 11 tako da umjesto 

člana Ivan Horvat treba predložiti drugog člana Uprave groblja. Otvara raspravu za prijedlog člana 

Uprave groblja. 



Vijećnica Štefanija Jambrošić ispred kluba vijećnika govori kako su raspravljali o tome tko bi bio 

pogodan za novog člana te predlažu Dragutina Horvata iz Gornjeg Kraljevca. U raspravu se uključuje 

načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić koji  vijećnike obavještava da je kontaktirao sa 

gospodinom Dragutinom Horvatom te da se on slaže s time, objašnjava još da će gospodin sad otići u 

mirovinu, građevinske je struke te je zainteresiran za rad.  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec, obzirom da nema drugih prijedloga daje na glasanje 

prijedlog da se za novog člana glasa za Dragutina Horvata.  

 

Nakon kratke rasprave s 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ izglasana je Odluka o 

III. izmjeni odluke o imenovanju povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vratišinec. 

 

TOČKA 4. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone CIGLENICE - VRATIŠINEC 

  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje riječ načelniku Općine Vratišinec Zdravku 

Mlinariću da pobliže objasni o čemu se radi. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić prije svega sve pozdravlja, pojašnjava da je Općina 

prema Ministarstvu državne imovine ispunila sve uvjete vezano za darovnicu za industrijsku zonu 

Ciglenice, sad je drugi korak da dobijemo suglasnost od Ministarstva gospodarstva. Organizirao je 

sastanak u Ministarstvu gospodarstva kako bi vidjeli što sve treba učiniti, odredili su nam 4 točke koje 

treba odraditi, 3 smo odmah odradili nakon sastanka, a 4. je ova točka koja je na vijeću jer vijeće mora 

donijeti ovu odluku. Što se tiče čestica ništa se ne mijenja, što se tiče Ministarstva državne imovine to 

je u redu no međutim Ministarstvo gospodarstva traži da se navedu sve čestice odnosno i ono što smo 

tražili od Ministarstva državne imovine i čestice gdje je kanal i privatne čestice. Sad je sve napravljeno 

prema njihovom naputku te se nada da je to sad zadnji korak. 

 

Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 

osnivanju Poduzetničke zone CIGLENICE - VRATIŠINEC daje na glasanje, te je ona izglasana s  6 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.  

 

TOČKA 5. 

Odluka o dodjeli mjesečne financijske pomoći 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec objašnjava da se financijska pomoć za Dorjana 

Bogdana odnosi na vrijeme dok traje školska godina, na prijedlog socijalnog vijeća. Otvara raspravu. 

 

Vijećnica Štefanija Jambrošić kao članica Socijalnog vijeća javlja se za riječ te navodi da je Socijalno 

vijeće imalo sastanak, Danijela Bogdan podnijela je molbu za jednokratnu pomoć jer je jako bolesna i 

trenutno se nalazi u teškoj životnoj situaciji pa je stoga Socijalno vijeće odlučilo dati prijedlog za 

mjesečnu pomoć njenom sinu Dorjanu koji pohađa Srednju školu Prelog, dobar je učenik te bi mu se na 

taj način pomoglo.  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zahvaljuje na objašnjenju i odluku o mjesečnoj 

financijskoj pomoći daje na glasanje. 

 

Odluku o dodjeli mjesečne financijske pomoći vijećnici su donijeli s 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 

0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 6. 

Odluka o potpunom oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec upućuje vijećnike da bi se ovom odlukom oslobodilo 

plaćanja komunalnog doprinosa Međimurske vode vezano za produžetak vodovoda u ulici dr. Franje 

Debana. Budući da je to od interesa općine na vijeću je da izglasa tu odluku što je u skladu s Odlukom 

o komunalnom doprinosu. Otvara raspravu. 

 



Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje Odluku o potpunom 

oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa te je ona izglasana s 6 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 7. 

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom Općine Vratišinec s Popisom javnog 

dokumentarnog gradiva Općine Vratišinec s rokovima čuvanja i s Popisom javnog 

dokumentarnog gradiva Općine Čakovec s rokovima čuvanja 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec upućuje vijećnike da su popise dobili u prilogu, sve 

je pobrojano što se mora čuvati od sadašnjeg gradiva i što se od ranije čuva u našem arhivu. Donošenjem 

ovog Pravilnika arhiv Općine Vratišinec bi se doveo u funkciju, odnosno doveo u red te bi se ubuduće 

olakšalo pronalaženje potrebnog, ali i izlučilo gradivo koje nam više nije potrebno. 

 

Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje Pravilnik o upravljanju 

dokumentarnim gradivom Općine Vratišinec s Popisom javnog dokumentarnog gradiva Općine 

Vratišinec s rokovima čuvanja i s Popisom javnog dokumentarnog gradiva Općine Čakovec s rokovima 

čuvanja koji je izglasan s 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 8. 

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2019. 

godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec govori kako je Savjet mladih na svojoj sjednici donio 

godišnje izvješće o radu za 2019. godinu. Pohvaljuje rad Savjeta mladih jer kao savjetodavno tijelo 

Općinskog vijeća uspješno surađuju. Napominje da su oni između sebe izabrali novu predsjednicu jer je 

prijašnji predsjednik gospodin Kvakan iz privatnih razloga dao ostavku, a sad je novoizabrana 

predsjednica gospođa Magdalena Šoltić. Otvara raspravu. 

Vijećnica Štefanija Jambrošić se priključuje u raspravu i pohvaljuje rad Savjeta mladih ispred kluba 

vijećnika HNS-HSU-HDZ i NL te ispred Društva žena Gornji Kraljevec, ukazuje na to da dobro 

surađuju i međusobno si pomažu te da prihvaćaju izvješće.  

 

Bez daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Zaključak o prihvaćanju 

godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2019. godinu daje na glasanje te je isti 

donesen s  6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 9. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu DVD-a Vratišinec i DVD-a Gornji 

Kraljevec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec govori kako su upravni odbori društva dostavili 

Izvješća o radu DVD-a Vratišinec i DVD-a Gornji Kraljevec koje su prihvaćene na njihovim godišnjim 

skupštinama održane u 2. i 3. mjesecu. Otvara raspravu. 

Vijećnica Štefanija Jambrošić kaže da je prisustvovala jednoj i drugoj skupštini koje su bile jako 

dobre, lijepo prezentirane te pohvaljuje rad oba DVD-a. 

 

Bez daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje  Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu DVD-a Vratišinec i DVD-a Gornji Kraljevec, te je isti 

donesen s 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 10. 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu MURS – EKOM d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. do 

31.12.2019. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec govori kako je poznato da svake godine dobivamo 

ovakvo Godišnje izvješće o radu MURS–EKOM-a čiji smo suvlasnici te je na nama ako smo zadovoljni 

da ga prihvatimo. Otvara raspravu. 



Bez rasprave sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ vijećnici su donijeli Zaključak 

o prihvaćanju Izvještaja o radu MURS – EKOM d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. 

godine 

TOČKA 11. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Vratišinec za 2019. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec kaže da je Izvješće donio načelnik Općine 

Vratišinec koje su isto tako dobili u materijalima. Otvara raspravu. 

 

Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vratišinec za 2019. godinu daje na glasanje 

te je isti donesen s  6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 12. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstva ostvarenih od naknade na promjenu 

namjene, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec govori kako je iznos od zakupa poljoprivrednog 

zemljišta bio 24.230,00 kn koji mora biti namjenski utrošen, a utrošilo se u Program raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem na području Općine Vratišinec, a u vlasništvu Republike Hrvatske, za 

deratizaciju i dezinsekciju. Otvara raspravu. 

Za riječ se javlja načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić i dodatno pojašnjava kako se tu 

prikazuje namjensko trošenje sredstava koliko smo prihodovali toliko moramo i utrošiti namjenski, 

opravdati Ministarstvu poljoprivrede.  

 

Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

utrošku sredstva ostvarenih od naknade na promjenu namjene, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. daje na glasanje te je ista izglasana jednoglasno s 6 glasova 

„ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 13. 

Odluka o prodaji zemljišta k.č. 1660/11 k.o. Gornji Kraljevec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec objašnjava postupak, upućuje da imamo skicu u 

materijalima o kojoj se čestici radi, a na vijećnicima je da odrede cijenu po metru kvadratnom. Otvara 

raspravu. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić javlja se za riječ i konstatira da će se provesti postupak 

licitacije te da se čestica nalazi u zoni S3 što nije građevna zona, ne može se graditi građevinski objekt 

već je namijenjeno za prometnu namjenu.  

U raspravu se uključuje vijećnica Štefanija Jambrošić te kaže da su na klubu o tome raspravljali. 

Usporedili su cijene za građevinsko i poljoprivredno zemljište i odlučili su dati prijedlog cijenu od 22,00 

kn po m² kao početnu cijenu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zaključuje budući da to nije građevinsko zemljište ne 

može biti ni takva cijena kao što je za građevinsko zemljište, pa je to u redu prijedlog za tu parcelu 

površine od 668 m². 

Daje na glasanje prijedlog za iznos prodajne cijene 22,00 kn po m² koja je izglasana sa 6 glasova „ZA“, 

0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Odluku o prodaji zemljišta k.č. 

1660/11 k.o. Gornji Kraljevec daje na glasanje te je ista izglasana jednoglasno s 6 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec zadužuje Jedinstveni upravni 

odjel za provođenje izglasanog prijedloga u Odluku o prodaji zemljišta k.č. 1660/11 k.o. Gornji 

Kraljevec. 



 

TOČKA 14. 

Donošenje odluke po Zamolbi roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec obavještava vijećnike da je ponovno primio 

zamolbu roditelja za povećanje sufinanciranja vrtića, naglašava kako je svima poznato da je na prošloj 

sjednici 18.12.2019. godine također bila točka dnevnog reda zamolba roditelja kada nije ni prijedlog 

roditelja ni vijeća bio izglasan. Stoga roditelji Općine Vratišinec sad traže 55-60% sufinanciranja, a za 

primjer uzimaju jaslice ili vrtić od 1.600,0 kn kao maksimalni iznos. Ta cijena 1.600,00 kn nije cijena 

vrtića u Vratišincu koji je jedini na području Općine Vratišinec, iako je u privatnom vlasništvu, u 

općinskom je prostoru i na području Općine Vratišinec pa bi bilo dobro da je što više djece tu. Otvara 

raspravu. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić javlja se za riječ te kaže obzirom da se to radi o dosta 

velikom iznosu, a on je odgovoran za financijski dio odnosno proračun. Ponavlja svoj stav da Općina 

ne sufinancira roditelje ni vrtić nego našu djecu. Pokušava maksimalno pomoći te s ovim prijedlogom 

smatra da bi se trebali svi vijećnici složiti da je obrazloženje da trenutno jaslice pohađa dvanaestero 

djece a 38 ih je u raznim vrtićima, dakle ukupno je 50 djece koje se sufinancira. Obzirom da općina 

nema svoj vrtić, ne gleda se u koji vrtić idu djeca ne radi se nikakva razlika kao što npr. neke općine i 

gradovi koji imaju svoje vrtiće pa u većem postotku sufinanciranju boravak djece u svojim vrtićima što 

je u redu, a isto tako će vjerojatno i Općina Vratišinec kad bude imala svoj vrtić i jaslice. Oko 1200,00 

kuna je prosječno cijena za vrtić. Napravili su prijedlog što će kasnije njihova predsjednica kluba 

Štefanija Jambrošić iznijeti, u 3 kategorije – poludnevni, cjelodnevni i jaslice. Nadovezuje se još da se 

momentalno sufinancira mjesečno 25.564,00 kuna, a to je godišnje iznos od 306.768,00 kuna. Iznosi 

prijedloge da općina sufinancira za poludnevni program u vrtiću 450,00 kuna, za cjelodnevni program 

600,00 kuna i za program jaslica 800,00 kuna. Program jaslica u iznosu od 800,00 kuna odgovara i 

okvirno prijedlogu koji su roditelji zatražili. Napominje da je to prijedlog za prvo dijete, a za drugo i 

dalje ostaje isto dodatnih 10%, a treće dijete 100%. Izlaže još izračune prema postocima uspoređujući i 

sa prijedlogom roditelja. Ukupno bi to bilo 31.800,00 kuna mjesečno što godišnje iznosi 381.600,00 

kuna. U odnosu na sada koliko se sufinancira to je povećanje od 74 tisuće kuna, odnosno za 24%. Za 

drugi prijedlog, kao što su dali roditelji povećanje na 60% to bi iznosilo 38.880,00 kuna mjesečno ili 

godišnje 466.560,00 kuna, povećanje za 159 tisuća kuna ili 52%. Planirano u Proračunu za 2020.g. je 

330.000,00 kuna, što znači bez obzira na prijedlog koji će biti izglasan Rebalansom će se popuniti 

razlika. Uzimano u obzir na sadašnje stanje sufinanciranja iz Proračuna – stavka vrtića zauzima 7,7 % , 

a 10,47% bi bilo prema prvom prijedlogu, odnosno klubu vijećnika te 12,80% Proračuna prema drugom 

prijedlogu, roditeljima. Smatra da koliko god on htio pomoći da je to puno prema tome koliki nam je 

izvorni Proračun (bez pomoći države, zavodi i dr.). Na kraju zaključuje da će svakako nastojati da općina 

izgradi svoj vrtić koji će imati i jaslice te da će raditi  na tome da to bude što prije.  

U raspravu se uključuje vijećnica Štefanija Jambrošić te zahvaljuje načelniku Zdravku Mlinariću na 

ponovljenom podrobnom objašnjenju i iznosi prijedlog ispred kluba vijećnika HNS-a, HSU-a, HDZ-a i 

Nezavisne liste: povećanje sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima za poludnevni program 

450,00 kuna, cjelodnevni 600,00 kuna i jaslice 800,00 kuna. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje 1. prijedlog: jaslice 800,00 kuna, 

600,00 kuna cjelodnevni program i 450,00 kuna za poludnevni program. Prijedlog je izglasan s 6 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zaključuje da je 1. prijedlog izglasan u većini te nije 

potrebno glasanje za 2. prijedlog.  

Zadužuje Jedinstveni upravni odjel za provođenje nove Odluke prema prijedlogu koji je izglasan 

odnosno da JUO formira Izmjenu i dopunu postojeće Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtiću 

prema izglasanom prijedlogu. 

 

Nakon odrađenih svih točki Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara 

Aktualni sat. 

 

 

 

 



AKTUALNI SAT 

 
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić se javlja za riječ te pohvaljuje referenticu za opće i 

upravne poslove te poslove vijeća Deanu Leko za uložen trud vezano uz Pravilnik o upravljanju 

dokumentarnim gradivom Općine Vratišinec. Upoznaje vijećnike kako je položila ispit za djelatnika u 

pismohrani. Pohvaljuje i djelatnicu na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

Katarinu Mađarić koja je također sudjelovala u izradi Popisa. Nadalje govori kako je bio na sastanku 

Savjeta mladih, pohvaljuje ih za suradnju i rad te smatra da su među najboljima i na nivou županije. 

Čestita novoj predsjednici Savjeta mladih, također i računovodstvenoj djelatnici JUO Magdaleni Šoltić 

koja uspije odraditi sve poslove računovodstva, objave na webu i u Savjetu mladih. Očekuje i dalje 

takvu suradnju i marljivost u radu.  

Za riječ se javila zamjenica načelnika Milena Granatir u svojstvu načelnice Stožera civilne zaštite 

Općine Vratišinec koja se pridružuje svim čestitkama. Ispred CZ vijećnike obavještava o telefonskoj 

sjednici članova Stožera putem koje je dogovoreno da će se pomoći starijim i nemoćnima vezano uz 

virus COVID-19, te da će Stožer postupati sukladno svim naputcima nadležnih tijela. Moli vijećnike da 

prijave JUO ako imaju saznanja o potrebi opskrbe starijih i nemoćnih lijekovima, namirnicama itd. 

Također se nada da nas virus COVID-19 neće ozbiljno zahvatiti, ali to su mjere da sve bude spremno.  

Vijećnike obavještava o završetku radova na kanalizaciji u ulici Mali Marof te da je sljedeća etapa 

radova u Potočnoj ulici.  

Na samom kraju vijećnica Štefanija Jambrošić postavlja pitanje načelniku kada će biti prihvaćeni 

programi za Udruge, na što joj načelnik Zdravko Mlinarić odgovara da će se ovih dana sastati 

Povjerenstvo te moli za razumijevanje i strpljenje svih zbog novonastale situacije korona virusa.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zatvara sjednicu.  

 

 

Sjednica je završila u 19:55 sati. 

 

 

          Zapisničar:                  Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

______________________                                                           ________________________ 

       / Deana Leko /                                                                                  / Mihael Grbavec / 

 


