REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 2109/19-01-20-2
Vratišinec, 01.lipnja 2020.g.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 29. svibnja 2020.g. u dvorani Doma
kulture Općine Vratišinec s početkom u 20:00 sati.
Prisutni vijećnici: predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec, zamjenica predsjednika Općinskog
vijeća Štefanija Jambrošić, Lucija Škvorc, Stjepan Šafarić, Mirjana Tkalec, Marinko Žganec, Biserka
Tarandek, Katarina Kukovec, Jolanda Novak i Damir Perhoč
Odsutni vijećnici: Biserka Strnišćak
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: Međimurske novine – Božena Oletić Malekoci
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec sve srdačno pozdravlja te otvara
18. sjednicu Općinskog vijeća, utvrđuje kvorum. Utvrđuje da nedostaje vijećnica Biserka Strnišćak.
Pozdravlja načelnika, zamjenicu načelnika, službenice JUO i predstavnicu medija ispred Međimurskih
novina Boženu Malekoci Oletić. Predlaže dnevni red za 18. sjednicu OV-a, čita sve točke Dnevnog reda.
Predsjednik OV-a Mihael Grbavec otvara raspravu po prijedlogu Dnevnoga reda.
Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Dnevni red daje na glasanje. Predloženi
Dnevni red se usvaja s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“, te on glasi:

I. izmjene i dopune proračuna Općine Vratišinec za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2020.-2022.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2019.godinu
Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Vratišinec za 2019. godinu
Izvješće o Izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Vratišinec za 2019. godinu
6. Izvješće o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Vratišinec za 2019. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama za područje
Općine Vratišinec u 2019. godini
8. Izvješće načelnika za period 01.07.2019. – 31.12.2019. godine
9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2019.godinu
10. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima s
područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2020./2021.
11. Donošenje Odluke o stipendijama za studente s područja Općine Vratišinec za akademsku
godinu 2020./2021.
12. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vratišinec za 2020. godinu
1.
2.
3.
4.
5.

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vratišinec
14. Donošenje Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja mjesečne zakupnine i režijskih
troškova za poslovne prostore u vlasništvu Općine Vratišinec zbog epidemije uzrokovane
virusom COVID-19
15. Donošenje Odluke o oslobađanju korisnika javnih površina od obveze plaćanja poreza na
javnu površinu zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19
16. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika s 16. i 17.
sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Damir Perhoč sve pozdravlja te ima primjedbu na Izvod iz zapisnika s 16. sjednice gdje piše
da predsjednik OV-a Mihael Grbavec utvrđuje da na 16. sjednici nedostaje vijećnik gdin. Damir Perhoč
koji se do sada nije opravdao, traži da se izmjeni u „koji se nije opravdao do 15 sati“ jer je on poslao email u 16: 19 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec konstatira da se vijećnik Damir Perhoč nije opravdao
za nedolazak na sjednicu u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela te on kod utvrđivanja
kvoruma nije imao dokument ni informaciju za opravdanje. U raspravu se uključuje i vijećnica Biserka
Tarandek koja također smatra da je opravdanje trebalo biti uvaženo. Nakon rasprave predsjednik OVa Mihael Grbavec ne prihvaća izmjenu Izvoda iz zapisnika jer vijećnik Damir Perhoč nije bio prisutan
na 16. sjednici OV-a te ne može mijenjati rečenice predsjednika OV-a.
Nakon rasprave predsjednik OV-a Mihael Grbavec daje na glasanje Izvode iz zapisnika sa 16. i 17.
sjednice. Izvodi iz zapisnika s 16 i 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec prihvaćeni su sa
6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 4 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 1.
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2020.godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec čita neke od stavaka iz
predloženih I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vratišinec za 2020.g.. Naglašava kako se stavka
kapitalne pomoći smanjuje za 6 milijuna kuna zbog dvorane.
Otvara raspravu.
Vijećnica Biserka Tarandek se javlja za riječ ispred kluba vijećnika SDP-a i govori kako je 2020.g.
došla sa specifičnom situacijom, da se za 8 milijuna smanjuje dvorana, smatra da je to poraz vladajućih
unatoč situaciji s koronavirusom, ipak su se morali izboriti za sportsku dvoranu i iz tog razloga će
vijećnici kluba SDP-a biti protiv.
Za riječ se javlja načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić te pojašnjava da ostaje još
1.900.000,00 kuna za dvoranu. Sve su to bili novci predviđeni za dvoranu, ponavlja kako je već vijećnike
obavijestio da je na prethodnom natječaju projekt odbijen zbog bodovanja, no i dalje se ne odustaje od
izgradnje dvorane. Naglašava kako će se u najskorije vrijeme dvorana početi graditi, odnosno uskoro se
počinje s gradnjom temelja. Obavještava vijećnike da je općina uz pomoć župana Međimurske županije
i Regionalne razvojne agencije Međimurja Redee dobila 250 tisuća kuna prilikom kandidiranja projekta
na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije. Očekivalo se dobiti 1 milijun
kuna, no međutim, obzirom na koronavirus sredstva su uvelike smanjena pa je dobiveno 250.000,00
kuna. Nakon postupka javne nabave sa 750 tisuća kuna započet će se radovi, a u 2. fazi uključit će se
Međimurska županija kao što je župan obećao, te će se inicirati da u projektu sudjeluje je i Ministarstvo
znanosti i obrazovanja jer će i škola koristiti dvoranu.
Vijećnica Biserka Tarandek slaže se s time da krenu radovi, ali smatra da nema osiguranih sredstava,
te da vijećnici kluba SDP-a nisu protiv jer su još 2012.g. donijeli odluku o izgradnju sportske dvorane.
Govori kako su i druge općine krenule 2012.g., a do sada već imaju sve gotovo i u dvorani igraju.
Nadalje smatra da su to prevelike želje, da je davno već mogla biti napravljena manja dvorana, ali izvršna
vlast želi „megalomaniju“.

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić na to se očitovao da je imao sastanak s udrugama i
ravnateljem škole koji se nisu složili s izgradnjom manje dvorane.
U raspravu se uključuje i vijećnik Damir Perhoč te kaže načelniku da svake izborne godine obećava
sportsku dvoranu, navodi i obećanje župana Međimurske županije Matije Posavca o izgradnji sportske
dvorane koje se još nije ispunilo, te postavlja pitanje gdje će se konkretno ta dvorana nalaziti, na što mu
načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da je žalosno da on kao vijećnik to ne zna i
objašnjava mu lokaciju dvorane.
Vijećnika Damira Perhoča još zanima odakle načelnik planira uzeti novce za tu dvoranu, jer obzirom
da je izborna godina možda se i on kandidira za načelnika pa da zna. Zanima ga još da li će se možda
zadužiti?
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da njega nikako ne brine izborna godina, da
on nije vladar te da će se kao i druge općine snalaziti i boriti sa svih strana za osiguranje financijskih
sredstava. Trenutno nije za nikakvo kreditiranje, već će se raditi uz pomoć Ministarstava.
Vijećnica Jolanda Novak uključuje se u raspravu s pitanjem načelniku kada se planira završiti dvoranu,
na što se načelnik Zdravko Mlinarić očitovao da je prema projekciji to 2 godine.
Vijećnika Damira Perhoča zanima još koji su sve radovi bili napravljeni i tko je bio izvođač radova
na prostorijama NK Sokola, na što mu načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara kako je
tvrtka Instalacije Tuksar radila kompletno instalacije, a gdin. Tomašić, odnosno obrt Interijeri „TMC“
su radili sve ostalo, a računali su samo troškove materijala.
Vijećnik Damir Perhoč se još nadovezuje da mu je interesantno da čovjek koji je tamo radio besplatno
keramiku kasnije nije mogao slaviti nešto privatno u prostorijama NK Sokola, već su mu rekli da mora
platiti 1000,00 kuna. Načelnik Zdravko Mlinarić odgovara kako su prostorije NK Sokola u vlasništvu
Općine te da NK Sokol ne može samostalno nekome iznajmljivati prostorije.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zatvara raspravu.
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2020.g. prihvaćene su sa 6 glasova „ZA“, 4
„PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.

I.

TOČKA 2.
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2020.-2022.

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec kaže da je tu sve iscrtano iz 1. točke i otvara raspravu.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec bez rasprave daje na glasanje I.
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2020.-2022.g. te su one
izglasane sa 6 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.
TOČKA 3.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2019. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec čita prihode i rashode i zaključuje da je višak u
blagajni 580.655,25 kuna. Otvara raspravu.
Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ ispred kluba vijećnika SDP-a te kaže da je pohvalno što
je nastao višak u završnom računu, ali ako se pogleda unatrag 2 godine zna se su se povećali prihodi od
države. Navodi iznose dobivene u 2018. i 2019.g. i koliko se uložilo u imovinu, a koliko u hladni pogon
te govori da se uvijek više troši za hladni pogon, a manje u imovinu. Nadalje smatra da se po pojedinim
stavkama, kao i svake godine moglo pametnije i štedljivije trošiti, stoga smatra da to nije za prolaznu
ocjenu i zato će klub vijećnika SDP-a glasati protiv.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić kaže kako je to interesantno, bilo koje godine i bilo
kakav je bio porez, svake godine se išlo na bolje, ali oni nikad nisu zadovoljni, njima je to sve hladni
pogon pa prema tome onda ne treba grijanje, rasvjeta, komisije…Naglašava da su plaće još ispod
prosjeka što se moglo vidjeti u novinama u usporedbi po općinama. Nabraja još neke stavke na koje se
troši te ukazuje na to da je bilo i vremena kada smo imali 700 tisuća kuna pa je trebao razmišljati dali
će biti dovoljno novaca za radna tijela, studente, sufinanciranje vrtića itd, a o tome se ništa ne govori.
Navodi i primjer kako je čuo mještane da govore kako oni neće doživjeti da se napravi kanalizacija u
Gornjem Kraljevcu, a evo sada je već napravljeno 65% radova. Napominje kako ima plaću konkretno

kako piše u novinama, čemu uvelike pridonosi i radni staž od 40 godina. Od 580 tisuća viška koje imamo
na računu utrošit će se na radove nakon provođenja kanalizacije, nakon 7.mj. počinje se raditi most
Brodec, kod vrtića se kompletno uredilo dvorište, stavljena je nova ograda, asfaltirat će se parkiralište,
mijenjat će se stolarija na cijeloj zgradi Stare škole, a prema vijećnicima kluba SDP-a ispada da onda
ne bi trebali imati ni općinu da ne trošimo.
Vijećnica Biserka Tarandek obraća se načelniku i konstatira da njegova plaća koja je u novinama nije
njegova plaća već dio plaće. Govori kako je njegova stranka HNS-a s gdinom. Bukovcom potegnula
inicijativu za kanalizaciju još 1998. ili i prije, te da je interesantno kako su radovi sad započeti u Gornjem
Kraljevcu, a ne npr. iz ulice Brodec. Zaključuje da načelnik Zdravko Mlinarić nije načelnik svih
mještana, nego nekih, te da je on stavio potpis na ništetan ugovor zbog kojeg se vukao dug te da se ne
ponaša racionalno i da se moglo puno više napraviti.
Vijećnica Katarina Kukovec pozdravlja sve prisutne i postavlja pitanje načelniku da joj pojedinačno
kaže na što se sve utrošilo 450 tisuća kuna za groblje.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara kako je tu utrošeno prema natječaju za
uređenje groblja i ostali poslovi, na što se u raspravu uključuje računovodstvena djelatnica Magdalena
Šoltić i objašnjava pojedine stavke, a za sve konkretno dogovaraju se da se vijećnici Katarini Kukovec
odgovor dostavi poštom.
Vijećnica Jolanda Novak javlja se za riječ i zanima ju na što se odnosi konto 3237 intelektualne i
osobne usluge, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja, 3434 ostali nespomenuti financijski rashodi,
na što joj računovodstvena referentica Magdalena Šoltić nabraja što sve spada pod tražena konta.
Nadalje vijećnicu Jolandu Novak zanima još na što se odnosi stručno usavršavanje i službena
putovanja? Računovodstvena referentica Magdalena Šoltić odgovara da se to odnosi na 2 seminara
na koji su djelatnice išle zbog promjena u zakonu, te 875,00 kuna odnosi se na ispit za pismohranu koji
je položila referentica Deana Leko, dok su službena putovanja utrošena na odlaske na sastanke.
Vijećnicu Katarinu Kukovec zanima na što se odnosi nabava inventara za Dom kulture, a načelnik
Zdravko Mlinarić da je to utrošeno za nabavu 60 novih stolica, 24 za Društveni dom Gornji Kraljevec i
ostalo ovdje u Dom kulture.
Vijećnik Damir Perhoč postavlja pitanje tko je bio izvođač radova na groblju i na što se odnosi plaće
za prekovremeni rad?
Načelnik Općine Zdravko Mlinarić očitovao se da je izvođač radova na groblju bio TSG d.o.o., Asfalt
gradnja i Prijevozi i iskopi Hutinec. Odgovara i da se prekovremeni rad odnosi na rad za sjednice
Općinskog vijeća, na što vijećnik Damir Perhoč komentira da tako djelatnice onda mogu doći 5 minuta
ranije i pregledati e-mail.
Vijećnicu Biserku Tarandek interesira stavka Crveni križ na što se odnosi te joj računovodstvena
referentica Magdalena Šoltić objašnjava da se to prema zakonskoj obvezi treba isplaćivati, a po
izvršenju proračuna. Nadalje vijećnicu Biserku Tarandek zanima što je sa Velkom-om i koliko je
stanje potraživanja na dan 31.12.2019.g.? Načelnik Zdravko Mlinarić odgovara kako je odgođeno
ročište, a rač. referentica Magdalena Šoltić odgovara da je stanje potraživanja na 31.12.2019.g. –
473.559,39 kuna.
Nakon rasprave s 6 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ izglasan je Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2019. godinu.
TOČKA 4.
Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Vratišinec za 2019. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu. Zatvara raspravu.
Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Izvršenje Plana razvojnih programa
Općine Vratišinec za 2019. godinu daje na glasanje, te je ono izglasano sa 6 glasova „ZA“, 4
„PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.

TOČKA 5.
Izvješće o Izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Vratišinec za 2019. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu.
Bez rasprave sa 6 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ vijećnici su usvojili Izvješće o
Izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Vratišinec za 2019. godinu
TOČKA 6.
Izvješće o Izvršenju programa održavanje komunalne infrastrukture na području Općine
Vratišinec za 2019. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu.
Vijećnica Biserka Tarandek komentira da je preveliki iznos od 176.256,13 kuna utrošen za održavanje
groblja koje je neuredno s obzirom na kakva su druga groblja, da ne zna dali izvođač nema radnike ili
ne rade tako, ali da jako ružno ostavljaju pogotovo nakon košnje trave.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori kako ih je već upozoravao na neke stvari, ali
da isto tako smatra da je naše groblje prilično uredno i pokošeno na vrijeme prema drugim grobljima na
kojima je bio. Vijećnica Biserka Tarandek ne slaže se s načelnikom.
U raspravu se uključuje vijećnica Katarina Kukovec koja komentira da neki izvođači imaju usisavače
koje koriste nakon košnje trave, uz što vijećnica Biserka Tarandek govori da je jednom prilikom
vidjela da su djelatnici i na našem groblju radili s usisavačem, ali nisu čistili svaki grob.
Vijećnik Damir Perhoč konstatira da se konto održavanja parkova i centra drastično smanjilo te da je
održavanje kanala smanjeno na 0,00 kuna što nije u redu.
Načelnik Zdravko Mlinarić govori kako je taj kanal za koji govori vijećnik Damir Perhoč pod
održavanjem Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Nastavlja s informacijom da je jučer bio
u obe ulice Novi Brodec po pitanju odvodnje, planiralo se izmijeniti cijevi no obzirom da će u 7. mjesecu
početi radovi na kanalizaciji to će se onda napraviti kasnije.
Vijećnicu Katarinu Kukovec još zanima gdje se što radilo po pitanju stavke održavanje cesta i poljskih
puteva, na što joj načelnik Zdravko Mlinarić odgovara da se uređivao put od Školske ulice u Vratišincu
prema „Dobravi“ prema Gornjem Kraljevcu, put prema NK Sokolu, kod voćnjaku i još neki dijelovi te
će se ove godine morati investirati uređenje dio puta preko mrtvačnice jer je prema javljanjima mještana
u lošem stanju.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje Izvješće o Izvršenju
programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2019. godinu
koje je izglasano sa 6 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.
TOČKA 7.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama za područje Općine
Vratišinec u 2019. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec ukratko je objasnio da se prema javnom pozivu
udruga financiralo programe/projekte udruga te da je u izvješću sve pobrojano.
Vijećnik Damir Perhoč postavlja pitanje koja je to udruga „Dosti“ koja je dobila 5.500,00 kuna?
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da je to udruga Društvo osoba s tjelesnim
invaliditetom.
Vijećnica Katarina Kukovec ukazuje na to da je Mješoviti pjevački zbor Dr. Vinko Žganec posebno
van projekta dobio novce za autobus i kotizaciju.
Nakon kratke rasprave sa 6 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ vijećnici Općine
Vratišinec usvojili su Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama
za područje Općine Vratišinec za 2019.godinu.

TOČKA 8.
Izvješće načelnika za period od 01.07.2019.-31.12.2019.godine
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić pita dali treba pojašnjenja? Kaže da je u Izvješću sve
dobro pojašnjeno, ne naglašava posebno da ide na sastanke Aglomeracije Mursko Središće, obljetnice,
županijske skupštine, skupštine Međimurskih voda itd., na pitanja vijećnika odgovara odmah koliko
može, ostalo odgovaramo pismeno. Naglašava kako je zadovoljan s izvršenjem proračuna, nadalje
planira riješiti s Ministarstvom državne imovine oko industrijske zone „Ciglenice“ što je već obavijestio
da je već sve napravljeno što su tražili, započet će se izgradnja dvorane, završavati kanalizacija…
Vijećnik Damir Perhoč komentira da mu se puno čini utrošena sredstva za tvrtku Asfalt-gradnja d.o.o.
Načelnik pojašnjava da je to iznos sve zajedno s asfaltiranjem ulice Ograda.
Vijećnica Katarina Kukovec postavlja pitanje vezano uz komunalni doprinos za koja je izdano 8
rješenja, a od toga je 6 oslobođenja, na što se to odnosi i što je to 950,00 kuna ogrjev?
Računovodstvena referentica Magdalena Šoltić odgovara da se oslobođenja 50% komunalnog
doprinosa odnosi na obveznike mlađe od 35 godina, a vezano uz ogrjev objašnjava da je to propisano
zakonom, isplaćuje se 950,00 kuna po osobi za korisnike zajamčene minimalne naknade, Međimurska
županija financira, a mi isplaćujemo.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Izvješće načelnika za period od
01.07.2019.-31.12.2019. godine daje na glasanje te je isto izglasano s 6 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“
i 0 „SUZDRŽANIH“.
TOČKA 9.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zatvara raspravu i Odluku o raspodjeli rezultata za
2019.g. daje na glasanje.
Odluku o raspodjeli rezultata za 2019.g. vijećnici su donijeli sa 6 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANIH“.
TOČKA 10.
Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovni studentima s područja
Općine Vratišinec za akademsku godinu 2020./2021.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec ukratko objašnjava navedenu Odluku.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu.
Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ i pita dali tu postoji neki rok do kada se studenti moraju
javiti da se ne bi desila situacija kao prošle godine jednoj studentici.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da će biti kao i prošle godine, rok postoji i
toga se treba pridržavati.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zaključuje kako su svi studenti informatički
obrazovani i da trebaju pratiti natječaj, zatvara raspravu.
Jednoglasno s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ izglasana je Odluka o dodjeli
jednokratne financijske potpore redovni studentima s područja Općine Vratišinec za akademsku
godinu 2020./2021.
TOČKA 11.
Donošenje Odluke o stipendijama za studente s područja Općine Vratišinec za akademsku
godinu 2020./2021.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu.
Vijećnik Damir Perhoč postavlja pitanje koliko je studenata bilo prošle godine?

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da se prošle godine javilo 7 novih studenata,
od čega su neki odustali jer su dobili druge stipendije. Trenutno Općina financira 18 studenata.
Predlaže 12 stipendija za donošenje ove odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje Odluku o stipendijama za studente s
područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2020./2021.g. s prijedlogom za 12 stipendija.
Odluku o stipendijama za studente s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu
2020./2021.g. izglasana je jednoglasno s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.
TOČKA 12.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vratišinec za 2020. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec govori kako je bio raspisan Javni poziv na koji je
zaprimljeno 2 prijedloga za pohvalnice – RK Sokol Vratišinec i KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec.
Otvara raspravu. Zatvara raspravu.
Predsjednik OV-a Mihael Grbavec daje na glasanje 1. prijedlog – Pohvalnica za Rukometni klub
Sokol – vijećnici Općinskog vijeća izglasali su jednoglasno s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANIH“.
Predsjednik OV-a Mihael Grbavec daje na glasanje 2. prijedlog – Pohvalnica za Kulturno
umjetničko društvo „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec – vijećnici Općinskog vijeća izglasali su
jednoglasno s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.
TOČKA 13.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Vratišinec
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec objašnjava da je to Odluka koju je potrebno donijeti
za daljnji postupak.
Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje dali su sad u tom Planu raspolaganja uvažene one
primjedbe koje smo imali već na sjednici, a vezano uz taj Plan raspolaganja.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić pojašnjava da Općinsko vijeće sada treba prihvatiti
Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a onda će ga Međimurska županija donijeti. Nakon
toga će se raspisati natječaj za zakupe poljoprivrednih zemljišta.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zatvara raspravu.
Odluku o prihvaćanju Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Vratišinec vijećnici Općinskog vijeća su jednoglasno izglasali s 10 glasova
„ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.
TOČKA 14.
Donošenje Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja mjesečne zakupnine i režijskih troškova za
poslovne prostore u vlasništvu Općine Vratišinec zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec pojašnjava na koga se ta odluka odnosi i smatra da bi
ta odluka bila pozitivna i mali doprinos za pogođene koronavirusom.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić javio se za riječ, ukazuje na to da je to djelomično bio
i njegov prijedlog da se na neki način pomogne. Nadalje pojašnjava da se tako jednostavno ne može
napraviti oslobođenje komunalne naknade što je procedura, jer su rješenja i uplatnice već poslane, a i
teško je to izvesti zbog Hrvatskih voda.
Vijećnik Damir Perhoč komentira da je koronavirus sve nas pogodio te da ako se ima volje ima i
načina.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić nadovezuje se da je Općina Vratišinec bila jedna od
rijetkih koja je pokrivala troškove sufinanciranja djece u vrtićima kao da je sve normalno radilo.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zatvara raspravu.

Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja mjesečne zakupnine i režijskih troškova za poslovne
prostore u vlasništvu Općine Vratišinec zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19 izglasana
je jednoglasno s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.
TOČKA 15.
Donošenje Odluke o oslobađanju korisnika javnih površina od obveze plaćanja poreza na javnu
površinu zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec pojašnjava da navedeni korisnici javne površine
plaćaju porez na javnu površinu godišnje, pa bi se na ovaj način oduzelo plaćanje poreza za razdoblje
kad nisu mogli raditi. Otvara raspravu.
Bez rasprave jednoglasno s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ vijećnici su usvojili
Odluku o oslobađanju korisnika javnih površina od obveze plaćanja poreza na javnu površinu
zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19.
TOČKA 16.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Čakovec
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec ukazuje na to da će se prema promjeni Zakona o
vatrogastvu donositi novi Statut i nakon toga će se potpisati novi Sporazumi sa Javnom vatrogasnom
postrojbom Čakovec. Otvara raspravu.
Vijećnik Damir Perhoč pita koji postotak ima Općina prema tom Sporazumu i kakva će biti izmjena
te dali će Vratišinec imati svojeg predstavnika?
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec odgovara da su do sada bila 3 člana od strane općina,
svake godine su se izmjenjivali, a kako će sada biti još ne znamo.
Načelnik Zdravko Mlinarić uključuje se u raspravu i odgovara da ne zna napamet koji je postotak
imala općina Vratišinec prema Sporazumu, ali mu možemo pismeno dostaviti odgovor.
Nakon kratke rasprave vijećnici Općinskog vijeća donijeli su Odluku o dopuni Odluke o prihvaćanju
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec s 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANIH“. Vijećnik Damir Perhoč izuzeo se iz glasovanja.

AKTUALNI SAT
Vijećnica Katarina Kukovec postavlja pitanje načelniku, obzirom da je vidjela da su počeli kositi
kanale kada će se početi kositi oko bankina, kod željezničke stanice i kod pilane?
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić se očitovao da je županijska cesta pod upravom
Županijske uprave za ceste te da oni imaju svoj plan.
Vijećnik Marinko Žganec izašao je u 22:05 sati.
Nadalje načelnik Zdravko Mlinarić odgovara vezano uz košnju trave oko pilane koju u najmu ima gdin.
Dunjko, Općina tu ne može ništa, komunalni redar upozorava gdin. Dunjka, međutim koliko mu je
poznato to je sve još u sudskom postupku između vlasnika objekta Poljoprivredne zadruge i gdin.
Dunjka koji je u najmu. Vezano uz parcelu kod pruge koja je bila u vlasništvu pokojnog gdin. Leško, to
je bilo pod suvlasništvom Erste banke, ali ima informaciju da je to u stečajnom postupku, no to za
održavanje parcele će rješavati komunalni redar.
Vijećnik Marinko Žganec vratio se u 22:07 sati.
Vijećnica Štefanija Jambrošić izašla je u 22:08 sati.
Vijećnicu Katarinu Kukovec nabraja što se sve napravilo od radova na groblju pa ju zanima kada će
se nastaviti radovi, odnosno kada će se zamijeniti led rasvjeta, klupe, napraviti staza od „Križnog drveta“
i kada će se konačno osposobiti i druga mrtvačnica.
Vijećnica Štefanija Jambrošić vratila se u 22:09 sati.

Načelnik Zdravko Mlinarić obrazlaže da je će se opet oko 350 tisuća kuna uložilo, od strane
Ministarstva graditeljstva odobreno je 112.500,00 kuna za projekt, napravljena je ponuda za odre u
mrtvačnicama a za rasvjetu će angažirati tvrtku DK.
Vijećnica Katarina Kukovec još postavlja pitanje što se napravilo za staru kapuru, dali se prijavio
projekt na Ministarstvo kulture, da treba to obnoviti obzirom da je to zaštićeni spomenik.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić upućuje vijećnicu Katarinu Kukovec kako će idući tjedan
sazvati sastanak sa svim članovima Uprave groblja pa će se dalje napraviti novi raspored za daljnje
radove na groblju i dodaje da „stara kapura“ nije zaštićeni spomenik što mogu i provjeriti na
Ministarstvu kulture.
Vijećnik Damir Perhoč javio se za riječ i govori kako je napravljen novi parking pa ga zanima tko je
to projektirao i pita tko će se tu dovesti unutra i parkirati kad je ujutro gužva? Dalje postavlja pitanje
kada će se izgraditi novi vrtić, obzirom da ima informaciju od gđe. Isabele da će se krenuti s izgradnjom
novog vrtića, a obećala se i izgradnja dvorane, zanima ga ako se sve to počne dali se bude moglo završiti.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić objašnjava da će se vrtić graditi, uz postojeću našu
parcelu u ulici Ograda kupila bi se još jedna parcela da ima dovoljno mjesta. Vezano uz parking kod
vrtića kaže da bi bilo dobro da je šire, ali ako bi se proširivao parking uzelo bi se previše prostora vrtiću
te tko je dobar vozač može se parkirati bez problema.
Vijećnica Jolanda Novak uključuje se svojim pitanjem kada se planira rušiti kuća koja je kupljena i
kamo će sa „kućicom cvijeća“, jer nije primjereno da je tu. Smatra da se to treba maknuti.
Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić informira vijećnike da će se kuća pored ubrzo rušiti,
napravljen je elaborat rušenja i prijavljeno je rušenje s 15.06., zatim će se napraviti idejno projektiranje
trga, o čemu će još imati raspravu. Kaže da će „kućicu cvijeća“ negdje premjestiti, a za sada smatra da
je bolja varijanta da se te određene osobe skupljaju u toj kućici nego da budu pod nadstrešnicom ispred
ulaza općine ili pred trgovinom, ali slaže se s tim da se ih premjesti negdje drugdje.
Vijećnicu Jolandu Novak nadalje zanima dali se za vrijeme situacije s koronavirusom javio za potrebe
donošenja hrane, lijekova i slično i kaže da su ju neki mještani zvali dali općina radi jer se nitko nije
javljao na telefon.
Vijećnik Damir Perhoč komentira da se radilo skraćeno, a da zna da se na e-mail odgovaralo, na što je
načelnik odgovorio da općina nije radila ništa skraćeno, već redovno radno vrijeme.
Za riječ se javila načelnica Stožera civilne zaštite Općine Vratišinec Milena Granatir i odgovara da nije
bilo takvih poziva mještana za potrebu donošenja hrane ili slično, informira ih da su ona i zamjenica
načelnice SCZ Općine Vratišinec Magdalena Šoltić bile dežurne na svojim mobitelima i kroz vikend za
slučaj potrebe. Zahvaljuje se Magdaleni Šoltić na suradnji jer je ona odradila veći dio posla, pogotovo
uz propusnice.
Vijećnica Katarina Kukovec uključuje se s pitanjem tko je dijelio zaštitne maske, jer primjerice ona
je dobila, a susjeda nije.
Načelnica Stožera civilne zaštite Općine Vratišinec Milena Granatir ukazuje na to da je odluka SCZ
Općine Vratišinec bila da se po kućanstvu podijele po dvije maske, a svatko tko je trebao mogao si je
na općinu doći po još.
Vijećnica Biserka Tarandek govori vezano za Stožer da je vidjela stalno objavljeno na web stranici
općine sve informacije, obavijest za bonove za umirovljenike, kao i da se ponovila podjela bonova za
umirovljenike tko si nije još uzeo.
Zamjenica načelnice SCZ Općine Vratišinec Magdalena Šoltić javlja se za riječ i informira vijećnike
da je poziva bilo stalno, djelatnice JUO javljale su se koliko su stigle i odgovarale na e-mailove, preko
aplikacije Viber, napominje da ona mjesec dana gotovo ništa nije radila od knjigovodstva, izdano je 943
propusnica, uskakalo se nekad mještanima izdavanjem propusnica za odlazak doktoru, koji imaju dr.
izvan mjesta stanovanja, pratile su se nove odluke, upute i upiti preko tetra veze sa Stožerom civilne
zaštite Republike Hrvatske, ujedno se ispričava ako se nekome nije javilo na poziv.
Vijećnica Biserka Tarandek obraća se predsjedniku OV-a Mihaelu Grbavcu s pitanjem kako
komentira da sve građevinske radove radi tvrtka TSG i Instalacije Tuksar, kako to da se uvijek pojavljuju
jedni te isti već godinama?
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec očitovao se da nikad nije primljena samo jedna
ponuda, već se zatraže ponude i na temelju toga se sastavi zapisnik po kojem je odlučeno tko će biti
izvođač radova.
Vijećnica Biserka Tarandek obraća se načelniku te ga pita što on smatra pod plaću, što je trošak plaće
jer onih 8.055,00 kuna kao što piše u novinama nije njegova plaća već je bruto plaća preko 13 tisuća
kuna.

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara kako je za njega plaća neto plaća, ukazuje
na to da on za radni staž dobiva veliki dio, a koliko bi to bilo da je za načelnika zaposlen netko tko ima
godinu ili dvije radnog staža te povratno pita vijećnicu Biserku Tarandek tko izdvaja za njezinu plaću?
Konstatira da je prilikom upita za novine bila tražena informacija neto plaće, a ne bruto plaće.
Vijećnika Damira Perhoča interesira vezano uz načelnika, obzirom da vidi da neki načelnici režu plaće
dali i on razmišlja o tome, na što mu načelnik odgovara da nimalo ne razmišlja o tome.
Nadalje načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori kako im je poznato da je pročelnica
otišla na dugotrajno bolovanje, a još nikog nismo zaposlili na čemu trenutno štedimo, a sav posao pada
na leđa zaposlenica koje rade.
Vijećnica Katarina Kukovec kaže da javna rasvjeta 3 noći uopće nije svjetlila i da ne svijetli do 1 h
noću nego do 00:00 sati i pita dali se može nešto riješiti za čišćenje oko zadnje bandere u ulici Ograda,
na što joj načelnik odgovara da ne zna ni on čija je, neka obavijesti komunalnog redara.
Vijećnica Katarina Kukovec se još nadovezuje da je potrebno urediti čemprese oko vode, kod „stare
kapure“.
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zahvaljuje se svima i zatvara sjednicu.
Sjednica je završila u 22:48 sati.
Zapisničar:
Deana Leko, v.r.
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Mihael Grbavec, v.r.

