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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

KLASA: 021-05/20-01/05 

URBROJ: 2109/19-01-20-2 

Vratišinec, 24. kolovoza 2020.g. 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 21. kolovoza 2020.g. u dvorani Doma 

kulture Općine Vratišinec s početkom u 19:00 sati. 

 

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

vijeća Štefanija Jambrošić, Lucija Škvorc, Stjepan Šafarić, Mirjana Tkalec, Biserka Strniščak, Biserka 

Tarandek, Katarina Kukovec, Jolanda Novak i Damir Perhoč 

 

Odsutni vijećnici: Marinko Žganec 

 

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 i polaznica stručnog osposobljavanja za rad Katarina Mađarić 

 

Ispred Medija: List Međimurje – Bojana Španiček Kanoti 

                          Međimurske novine – Božena Oletić Malekoci 

                            

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec sve srdačno pozdravlja  te otvara 

19. sjednicu Općinskog vijeća, utvrđuje kvorum. Utvrđuje da nedostaje vijećnik Marinko Žganec. 

Pozdravlja načelnika, zamjenicu načelnika, službenice JUO i predstavnicu medija ispred Lista 

Međimurje Bojanu Španičak Kanoti. Obavještava vijećnike općinskog vijeća o preporuci stožera o 

nošenju maski. 

Predlaže dnevni red za 19. sjednicu OV-a, čita sve točke Dnevnog reda. Predsjednik OV-a Mihael 

Grbavec otvara raspravu po prijedlogu Dnevnoga reda. Rasprave nije bilo. 

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:  

 
1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2020.g. 

2. Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika za period od 01.01.2020.g. do 30.06.2020.g. 

3. Plan davanja koncesija za 2021. godinu 

4. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore za božićne blagdane za učenike 

srednjih škola s područja Općine Vratišinec 

5. Zaključak o prihvaćanju Plana i programa i financijskog plana Savjeta mladih Općine Vratišinec 

za 2021. godinu 

6. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Vratišinec 

7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vratišinec za 

2020. godinu  

8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju korisnika javnih površina  od 

obveze plaćanja poreza na javnu površinu zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19 
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Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika s 18. sjednice 

Općinskog vijeća. 

  

Vijećnica Biserka Tarandek sve pozdravlja, ima par dopuna na stranici 2, rečenica 2012.g. do sada – 

koje koriste i za manja koju je načelnik stopirao, stranica 4 dodati zbog koje se vukao dug 10 godina, 

kod Stožera dodati za koronu za umirovljenike jer su svi imali potpisane obrasce. 

Vijećnik Damir Perhoč ima dopunu na 14. točku – te ako ima volje i načina, da su djecu vozili u Sveti 

Martin na Muri, 16. točka nije dobio pismeni odgovor na pitanje koji postotak ima Općina prema 

Sporazumu. 

 

Nakon rasprave predsjednik OV-a Mihael Grbavec daje na glasanje Izvod iz zapisnika s 18. sjednice.  

Izvod iz zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec prihvaćen je s 10 glasova „ZA“, 

0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec pozdravlja predstavnicu medija ispred Međimurskih 

novina gđu Boženu Malekoci Oletić koja se naknadno priključila sjednici.  

 

TOČKA 1. 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2020.g. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec otvara točku i daje uvid u 

proračun. Govori o bitnim stavkama, prihodi i rashodi, plus u blagajni. 

Otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek se javlja za riječ ispred kluba vijećnika SDP-a, pohvaljuje plus, govori 

kako taj plus još ne donosi onih milijun i pol kuna koliko trebamo za aglomeraciju, to je konstanta. 

Smatra da je premali angažman vladajućih i iz tog razloga će vijećnici kluba SDP-a biti protiv. Da se 

stalno više ulaže u hladni pogon, a premalo u investicije. Spominje samo neke od stavaka proračuna na 

koje se troši. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori  kako su konačnu primijetili da smo već drugu 

godinu u plusu, govori o sredstvima pričuve iz Međimurskih voda za aglomeraciju, napominje kako će 

se ta sredstva i dalje povećavati. Nastavlja o natječajima za izvođenje radova, o radovima na groblju, 

igralištu kod dječjeg vrtića, u Gornjem Kraljevcu i Remisu također. Bez štednje to ne bi mogli. Nekima 

to nikad neće biti dovoljno. Govori o iskoraku iz točke 7 o Odluci upravljanja planom imovine Općine 

Vratišinec koji ovaj put nismo plaćali, nego je tajnica vrijedno napravila. Prelazimo na jeftinije operatere 

i uvijek gledamo koji će biti jeftiniji. Načelnik objašnjava koje stavke ulaze u intelektualne usluge, 

govori kako se tu ne plaćanju nikakva savjetovanja i slično. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira financijski pomak, govori kako imamo preko 20.000,00 kn za 

telefone, preko 14.000,00 kn za računalne usluge i visoke cijene za komunalne usluge. Govori kako su 

računalne usluge tako velike, a načelnik nije rekao programeru da odradi onaj dio kako bi prema Odluci 

vijeća mještani plaćali komunalnu naknadu i naknadu za groblje u ratama. Da se uvijek nađe papirić na 

kojem piše o mogućnosti plaćanja, ali da se krši odluka vijeća. Navodi kako bi se moglo racionalnije 

trošiti. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zatvara raspravu. 

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2020.g. prihvaćeno je sa 6 

glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 2. 

       Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika za period od 01.01.2020.g. do 30.06.2020.g. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje načelniku riječ da komentira i obrazloži svoje 

izvješće i otvara raspravu.  

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić navodi kako je sve dosta opširno i transparentno. Neki 

radovi koji su bili nastavljeni nakon 30.06. se tu ne vide, ali već na sljedećoj sjednici će se vidjeti. Daje 

mogućnost na dodatna pitanja. 
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Vijećnica Biserka Tarandek daje osvrt ispred vijećnika na točku 2 – održavanje javnih površina i 

održavanje groblja. Komentira cijene ponuditelja Murs-Ekom i Pogrebnika, govori o cijenama u odnosu 

na prošlu godinu. Napominje kako su groblje i javne površine neuredne. Pita iz kojeg razloga smo 

odabrali Pogrebnika ako na kraju s dodatnim radovima sve ispadne skuplje.. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da je Pogrebnik izabran zbog jeftinije cijene 

kao što i sami mogu vidjeti u izvješću. Točno se vidi iznos koji je ponudio Murs ekom, a koji Pogrebnik.  

Vijećnik Damir Perhoč uključuje se u raspravu i govori kako s dodatnim radovima povećavamo cijene. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić objašnjava razlog dva natječaja radi odvajanja groblja 

od javnih površina, govori o razlikama u cijenama između ponuditelja te napominje kako smo s tim 

90.000,00 kn u plusu. 

Vijećnica Biserka Tarandek govori kako radovi dogovoreni na početku godine nisu jednake cijene 

kao i na kraju godine. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori o dodacima za održavanje javnih površina – 

gradilište u Gornjem Kraljevcu, ulica Ograda. 

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje zašto prošle godine u ugovoru nismo imali održavanje 

gradilišta u Gornjem Kraljevcu i ulici Ograda, da bi on trebao znati koje su sve javne površine općine. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori kako vađenje breza i čempresa nije dobio 

Pogrebnik na račun, da iznos koji je vijećnica vidjela u godišnjem izvješću za 2019. nije čitav za 

Pogrebnika. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira da ljudi nisu zadovoljni i da ne odrađuje ono što mora, ne zna 

zašto smo opet njega izabrali i da imaju kod sebe karticu Pogrebnika i da se sve može vidjeti. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori kako komisija odlučuje o izboru, pohvaljuje 

Pogrebnika što je ponudio puno niže cijene. Napominje da upozorava Pogrebnika o pritužbama na 

njegov rad te da on to ispravi. 

Vijećnica Katarina Kukovec pozdravlja sve prisutne govori kako bi nakon radova održavanja groblja 

grobove trebali usisati. Napominje kako ne bi smjeli dopustiti da alat potreban za održavanje bude u 

mrtvačnici, treba osposobiti obje mrtvačnice. Moli načelnika da malo ispita kako je na drugim grobljima 

oko tog usisavanja nakon košnje, jer je naročito ružno nakon što je rosnato ili mokra trava. 

 

Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Zaključak o prihvaćanju izvješća 

načelnika za period od 01.01.2020.g. do 30.06.2020.g. daje na glasanje te je isti izglasano s  6 glasova 

„ZA“, 4 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

TOČKA 3. 

                      Plan davanja koncesija za 2021. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje kratki uvod u točku i otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek obraća se načelniku s pitanjem zašto mi imamo najmanji mogući iznos 

za koncesiju. Da drugi imaju, 10tisuća, 12tisuća, kako tko. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić pojašnjava da je to minimum, da se radi samo o Planu, 

da ćemo vidjeti koji će biti iznos ovisno o ponudama. 

Vijećnica Biserka Tarandek odgovara kako se nada da će iznos biti viši od 5.000,00kn. 

 

Nakon rasprave s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ izglasan je Plan davanja 

koncesija za 2021. godinu. 

 

TOČKA 4. 

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore za božićne  blagdane za učenike srednjih škola 

s područja Općine Vratišinec 

  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec kratko objašnjava prijedlog Savjeta mladih 

Vratišinec. Da je savjet dao ovaj prijedlog jer imamo novčane potpore za novorođenčad, bilježnice za 

učenike osnovne škole, stipendije i jednokratne za studente i bonove za umirovljenike i dr., a učenici 

srednjih škola za sad nemaju ništa. Iznos potpore iznosio bi 300,00 kn. Otvara raspravu. 

Vijećnica Biserka Tarandek smatra da je ovo jako dobar prijedlog savjeta mladih i da ga apsolutno 

podržavaju. 
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Vijećnik Damir Perhoč komentira kako bi trebali kupiti kvalitetnije bilježnice, da korice trebaju biti 

čvršće. Da nek se da i 1kn više, da bilježnice budu kvalitetnije. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da bilježnice štampa Letis, smatra da i većini 

općina oni štampaju. Napominje da ako netko potrga bilježnicu do polugodišta može doći u Općinu 

Vratišinec po novu bilježnicu i da on nije Letisu rekao da za Općinu Vratišinec napravi jeftinije. 

Vijećnica Katarina Kukovec uključuje se u raspravu i govori kako neki roditelji nisu zadovoljni 

bilježnicama, trebale bi biti bolje. Šteta je da se daju bilježnice koje se ne budu koristile. 

Vijećnik Damir Perhoč podržava sufinanciranje bilježnica, napominje da je u vijeću roditelja i da se 

roditelji slažu da bilježnice trebaju biti kvalitetnije i da to na sjednici govori kao predstavnik vijeća 

roditelja.  

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori kako još nije čuo o nezadovoljstvu roditelja, te 

ističe kako to nije samo sufinanciranje nego financiranje školskih bilježnica. 

Vijećnik Damir Perhoč komentira boju bilježnica i skreće pozornost na situaciju od par godina, kada 

je njegov sin primio bilježnicu za djevojčice. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec prekida raspravu, govori kako one nisu točka rasprave 

te da bi trebali biti zadovoljni što je Općina osigurala financiranje bilježnica te dodaje kako se 

poklonjenom konju ne gleda u zube. 

Vijećnik Damir Perhoč odgovara da ne prihvaćaju pozitivnu kritiku. 

Vijećnica Biserka Tarandek govori predsjedniku da to je predmet točke, pošto je savjet naveo u 

obrazloženje. Predlaže da se daju tri kvalitetnije bilježnice, nego pet bilježnica manje kvalitete te da 

načelnik to dogovori s Letisom. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da su bilježnice naručene. 

 

Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Odluku o dodjeli jednokratne 

financijske potpore za božićne  blagdane za učenike srednjih škola s područja Općine Vratišinec 

daje na glasanje te je ista izglasana s 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. 

 

 

TOČKA 5. 

Zaključak o prihvaćanju Plana i programa i financijskog plana Savjeta mladih Općine 

Vratišinec za 2021. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu s obzirom da je sve detaljno opisano 

u Planu savjeta. 

Vijećnica Biserka Tarandek ponovno pohvaljuje prijedlog Savjeta mladih Vratišinec iz prijašnje 

točke. Navodi kako pohvali ono što je dobro, ali da ju je zasmetalo što Savjet ima premalo ideja i što su 

prezatvoreni. Komentira kako SDP da prijedlog, koji se odbije, pa savjet čeka 2 – 3 godine i onda daju 

prijedlog. Skreće pozornost na onaj dio plana za raspisivanje foto natječaja, koji je njihova ideja od prije 

par godina. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec govori kako je natječaj bio raspisan i prije dvije 

godine, da tada na njihov prijedlog nitko nije poslao niti jednu fotografiju te da ga je Savjet dao ponovno 

za prijedlog u 2021.godini. 

 

Nakon rasprave sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 „SUZDRŽANIH“ izglasan je Zaključak o 

prihvaćanju Plana i programa i financijskog plana Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2021. 

godinu. 

 

TOČKA 6. 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vratišinec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec objašnjava točku 6, govori o člancima koji se 

mijenjaju i što se dodaje. Navodi kako se radi o usklađenju sa zakonom jer se mijenjalo samo ustrojstvo 

i da sve spada pod Ravnateljstvo po novome. Otvara raspravu.  

 

Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Odluku o II. izmjenama i dopunama 

Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vratišinec daje na glasanje, te je ono izglasano s 10 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.  
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TOČKA 7. 

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vratišinec za 2020. 

godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec ukazuje na mogućnost uvida u podatke zbog većeg 

broja stranica. 

Vijećnik Damir Perhoč se nadovezuje kako su materijali mogli biti poslani i putem e-maila, i da je na 

to skrenuo pozornost već više puta. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zahvaljuje. 

 

Nakon kratke rasprave sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 „SUZDRŽANA“ izglasana je Odluka o 

donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vratišinec za 2020. godinu. 

 

 

TOČKA 8. 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju korisnika javnih površina  od obveze 

plaćanja poreza na javnu površinu zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec objašnjava kako se odluka ne može primjenjivati prije 

01. siječnja iduće godine te da se zbog toga stavlja van snage. Da je takav naputak došao od Ministarstva 

financija, Porezne uprave. Otvara raspravu. 

 

Bez rasprave predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec Odluku o stavljanju van snage Odluke 

o oslobađanju korisnika javnih površina  od obveze plaćanja poreza na javnu površinu zbog 

epidemije uzrokovane virusom COVID-19 daje na glasanje, te je ona izglasana s 10 glasova „ZA“, 

0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.  

 

AKTUALNI SAT 
 

Vijećnica Katarina Kukovec postavlja pitanje načelniku, obzirom da se mještani bune na napuštene 

grobove, što će biti s tim grobovima, odnosno kada će biti dogovoreno čišćenje tih grobova. Navodi 

kako je jučer vidjela da su krenuli s tim, ali pita da li je to sad dogovoreno tako? 

Vijećnik Damir Perhoč izašao je u 19:46 sati. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da je dogovoreno da će se grobovi koji su 

zapušteni očistiti. 

Vijećnik Damir Perhoč vratio se u 19:47 sati. 

Vijećnica Katarina Kukovec predlaže kaznu onima koji ne čiste grobove, još postavlja pitanje 

načelniku kada će početi odvodnja u Novom Brodecu, govori kako je načelnik 21.08.2019. godine rekao 

da će biti gotova do kraja godine, pa ništa od toga. 

Načelnik Zdravko Mlinarić odgovara da su u Novom Brocu tri ulice i puno pozicija, pita za točnu 

lokaciju radova.  

Vijećnica Katarina Kukovec napominje kako su radovi trebali biti gotovi za sve tri ulice u Novom 

Brodecu, da zna on dobro koje relacije, postavlja pitanje da li će to biti napravljeno u sklopu 

aglomeracije. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec opominje vijećnike kluba SDP-a da se ne ubacuju 

u riječ, da pravo govora ima samo vijećnica Katarina Kukovec. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da počinje aglomeracija i da će se sve 

problematičnom riješiti u sklopu toga, također napominje da lokacija početka radova ne ovisi o njemu. 

Vijećnica Jolanda Novak uključuje se svojim pitanjem koja je cijena rušenja kuće Mikolaj. Konstatira 

da nas je na kraju sve to puno koštalo. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da radovi nisu još gotovi. 

Vijećnicu Jolandu Novak nadalje zanima što će biti s kućicom i gdje će biti, smatra da je treba maknuti. 

Da je to slika svih nas.  

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara kako će se kućica maknuti sljedeći tjedan. 
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Vijećnica Jolanda Novak napominje kako ona već 20 godina govori da treba srušiti tu kućicu, smatra 

da ih načelnik podržava. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da nikoga ne podržava, on odobrava samo 

to da nisu pred ulazom u općinu ili ispred dućana.  

Vijećnica Jolanda Novak govori da treba zabraniti dolazak pijanaca, smatra da načelnik ima ovlasti 

zabraniti njihov dolazak jer su u općinskoj imovini te da nije uredu da ostanu tu, da ako bi bili ispred 

trgovine da bi to bio njihov problem koje bi one riješile, također govori kako nemamo trg i da bi bilo 

dobro da ga imamo. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara kako on nema ovlasti da zabrani njihov 

dolazak, to može komunalni redar ili policija, on ih jedino upozori u slučaju ako imaju preglasnu glazbu.  

Vijećnica Jolanda Novak kaže da se kućica premjesti nekamo gdje ih nećemo morati gledati, pita što 

će biti tamo, prvo je bilo rečeno da će se asfaltirati i biti prošireno za vatrogasni prolaz, drugo da će biti 

park i treće da će biti trg. Dodaje da nam fali trg i da bi bilo dobro da se napravi. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da će na tom mjestu biti trg, iskoristit će se 

sva infrastruktura, prvi korak je pješačka staza koja nema unutarnjih rubnika i zato je opasna. 

Vijećnica Jolanda Novak napominje kako je sve više ljudi dolazi i da će zaposjesti trg te da ih što prije 

treba maknuti. Također komentira cijenu pražnjenja septičkih jama, cijena po m3 je 63kn, ako potrošimo 

10 m3 i ako oni izvade toliko vode to je 630,00 kn. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec pojašnjava kako su natječaj raspisale Međimurske 

vode, a ne općina. 

Vijećnica Jolanda Novak nadalje govori da bi stanovnike koji bi trošili 10 m3 godišnje koštalo 

7.000,00 kn što je prevelik iznos za sve nas i pita načelnika da li ćemo mi tu cijenu prihvatiti? 

Načelnik Zdravko Mlinarić opet ističe kao i predsjednik vijeća da su natječaj raspisale Međimurske 

vode, a ne općina i da mi tu ne možemo ništa i da su mještani dužni zvati Čakom. 

 

Vijećnik Damir Perhoč postavlja pitanje tko je administrator Facebook stranice dovršimo započeto za 

našu općinu Vratišinec, da moli odgovor, a ako isti ne dobi da će svakako DORH doći do odgovora. 

Govori kako su fotografije objavljene bez suglasnosti roditelja, pisao je administratoru da makne 

fotografije na kojima se nalazi njegov sin, također je pisao i pravobraniteljici za djecu, pokazuje 

fotografije koje su objavljenje vijećnicima. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec moli vijećnika Damira Perhoča da makne fotografije 

kako se druga djeca ne bi osjećala ugroženo, napominje kako se i na stranici Klikom po Vratišincu 

objavljuju mnoge fotografije malodobne djece, govori o odgovoru o dopisu pravobraniteljice na koji se 

je očitovala općina. Ističe da se u sufinanciranje djece u vrtiću puno ulaže i da je za svako dijete koje 

ostane cca 5 godina uloži jako puno sredstava. Pita vijećnika Damira Perhoča da li zna da se priredba 

održala na prostoru općine, odnosno da je dvorište vrtića u vlasništvu općine? 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori da je vijećnik Damir Perhoč jedini na toj 

priredbi kršio GDPR. Da je dobro upoznat sa Zakonom te da je upravo on svako dijete pojedinačno s 

diplomom slikao kao lupino, bez privole. Načelnik postavlja pitanje u koju svrhu je on to svakog 

pojedinačno slikao? 

Vijećnik Damir Perhoč odgovara kako nije fotografirao bez suglasnosti roditelja, da je on fotografirao 

za vrtić, što su istog trena demantirali načelnik i predsjednik iz razloga što su pitali ravnateljicu vrtića. 

Nakon toga vijećnik Damir Perhoć govori da je on dobio privolu od roditelja, da su se tako dogovorili. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić govori da za njega vrijede jedna pravila, a za vijećnika 

Damira Perhoča druga. 

Vijećnik Damir Perhoč traži pismeni odgovor na njegovo pitanje. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara kako na treba dobiti odgovor na to pitanje 

prema Zakonu o zaštiti podataka, te da se djeca ne smiju pojedinačno fotografirati kao što je to radio 

vijećnik Damir Perhoč i da će se općina ako bude potrebno očitovala DORH-u kako je i sam naveo. 

Vijećnica Jolanda Novak uključuje se u raspravu te dodaje kako to nije lijepo i da po izlaganju 

predsjednika vijeća ispada da možemo što hoćemo. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec odgovara da se radi o promidžbi općine, a ne stranke 

i da ne treba sada vući rečenice iz konteksta. 

Vijećnik Damir Perhoč dodaje da je on dao kritiku na koju smo se oglušili i nismo maknuli fotografije. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec odgovara da to znači da ne smijemo fotografirati 

uopće više priredbe. 
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Vijećnica Biserka Tarandek uključuje se u raspravu te govori kako je neumjesan odgovor vijećniku 

Damiru Perhoču o financiranju vrtića te da to nisu njihovi novci nego novci općine, također govori kako 

se poziv za polaganje vijenca trebao poslati ranije na službeni mail SDP-a, govori kako su mail dobili 4 

dana kasnije. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec odgovara kako su na polaganje vijenca svi bili 

pozvani na isti dan, poziv je poslan dan prije polaganja vijenca i da se to vrlo lako može dokazati. 

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje kad započinju radovi na športskoj dvorani i kad ćemo 

zatvoriti financijsku konstrukciju. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da ove godine neće krenuti radovi na 

izgradnji športske dvorane iz razloga što nije zatvorena financijska konstrukcija. 

Vijećnica Biserka Tarandek zadovoljna je ovakvim odgovorom, pohvaljuje načelnika što neće ulaziti 

u nešto za što nema zatvorenu financijsku konstrukciju te predaje svoja pitanja JUO, na koja moli 

odgovor pisanim putem. Također pita šta je s oglasnim stupom za Novi Brodec? 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da je oglasni stup ovdje ispred općine, treba 

naći lokaciju i temelj, također govori da ako imaju prijedlog lokacije da ga iznesu, ako ne da će postaviti 

po svojem. 

Vijećnica Biserka Tarandek odgovara da je nije bitno gdje će se postaviti točno, samo da se postavi u 

ulici Novi Brodec pa da mogu pronaći na njemu i informacije. 

Vijećnica Katarina Kukovec postavlja pitanja kad će započeti radovi na izgradnji mosta Brodec. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara kako još fali samo suglasnost od Hrvatskih 

voda, a da smo sad u fazi ishođenja građevinske dozvole. Govori kako neće govoriti ništa točno kad, 

kako se ga ne bi lovilo za riječ, ali da se nada da će biti ove godine. 

Vijećnica Jolanda Novak pita zašto ne oprašujemo komarce. Da su isti nepodnošljivi i da se ne može 

tako živjeti. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da nije čuo nikakve primjedbe u vezi 

komaraca, ali ako će biti više primjedbi da ćemo onda oprašivati, s obzirom da je bilo prošle godine 

vjeruje da će i ove godine isto tako. 

Vijećnik Stjepan Šafarić postavlja pitanje što se priprema za Dan općine s obzirom na COVID-19. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da je planirano skromno na NK Sokolu uz 

živu glazbu, ali da će sklopiti takav Ugovor koji će se bez pravnih posljedica moći raskinuti bez plaćanja 

zbog COVID-a, ali da je sve neizvjesno zbog čitave situacije jer se to svakog dana mijenja, svečana 

sjednica bi se trebala održati uz razmak uz prisustvo samo pozvanih.  

Vijećnici kluba vijećnika SDP-a savjetuju načelniku neka ne organizira tako nešto jer je prema sadašnjoj 

situaciji vidljivo da to neće biti moguće održati. 

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje ako ćemo ići u produživanje građevinske dozvole s 

obzirom da se neće krenuti u radove za dvoranu. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić odgovara da građevinsku dozvolu još ne treba 

produživati. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zahvaljuje se svima i zatvara sjednicu.  

 

Sjednica je završila u 20:41 sati. 

 

 

          Zapisničar:                  Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

______________________                                                           ________________________ 

       / Deana Leko /                                                                                  / Mihael Grbavec / 

 


