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ISPRAVAK IZVODA IZ ZAPISNIKA S 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
održana dana 21.08.2020. godine
Izvod iz zapisnika s 19. sjednice izmjenjuje se i dopunjuje primjedbama vijećnika
Damira Perhoča i vijećnica Biserke Tarandek i Jolande Novak.
Vijećnica Jolanda Novak šalje dopunu na stranici 6. Izvoda iz zapisnika s 19. sjednice,
AKTUALNI SAT, stavak 18, te on sada glasi:
„Vijećnica Jolanda Novak uključuje se u raspravu te dodaje da predsjednik vijeća ne
može govoriti vijećniku Perhoč Damiru koliko je općina dala novaca za sufinanciranje
dječjeg vrtića za njegovu djecu, a pogotovo ne takvim tonom, ne može razgovarati kao i sa
stavom ja mogu sto hoću. Molim Vas skulirajte se.“
Vijećnica Biserka Tarandek traži izmjenu na stranici 7. Izvoda iz zapisnika s 19. sjednice,
AKTUALNI SAT, stavak 1. te on sada glasi:
„Vijećnica Biserka Tarandek opominje Predsjednika Općinskog vijeća nakon bahatog i
drskog obraćanja vijećniku Perhoč Damiru da koliko je novaca Općina izdvojila za
sufinanciranje vrtića za njegovog sina, nije to Vaš novac, nego novac svih poreznih obveznika
, niste vi tu da to raspoređujete već je Općinsko vijeće donijelo Odluku o sufinanciraju djece u
dječjem vrtiću.“
Vijećnica Biserka Tarandek dopunjuje točku 1. stavak 2. Izvoda iz zapisnika s 19. sjednice,
te sada on glasi:
„Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a 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 toga razloga će vijećnici kluba vijećnika SDP-a biti protiv. Govori kako se stalno troši na
hladni pogon, a premalo u investicije. Spominje samo neke od stavaka proračuna na koje se
troši.“
Vijećnica Biserka Tarandek traži izmjenu točke 1. stavak 4. Izvoda iz zapisnika s 19.
sjednice, te sada on glasi:
„Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a Biserka Tarandek odgovara načelniku da se previše
troši na pojedine stavke.
Vijećnica Biserka Tarandek također traži izmjenu točke 2. stavak 4. Izvoda iz zapisnika s
19. sjednice, te sada on glasi:
„Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a 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.
Vijećnica traži i izmjenu točke 2. stavak z. Izvoda iz zapisnika s 19. sjednice, te sada on glasi:
„Predsjednica Kluba vijećnika Biserka Tarandek govori kako radovi dogovoreni na početku
godine nisu jednake cijene kao i na kraju godine već se kroz dodatne radove povećava cijena,
što je suprotno potpisanom ugovoru.“
Vijećnica Biserka Tarandek traži izmjenu točke 3. stavak 2. Izvoda iz zapisnika s 19.
sjednice,
te
sada
on
glasi:
„Vijećnica Biserka Tarandek obraća se načelnik s pitanjem zašto mi uvijek tražimo u
natječaju zakonski minimum za koncesiju?“
Vijećnik Damir Perhoć traži dopunu Izvoda iz zapisnika s 19. sjednice na stranici 6. stavak
11. AKTUALNI SAT sa pismom pučke pravobraniteljice za djecu te sada on glasi:
„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 te čita pismo pučke pravobraniteljice za djecu
koje glasi: Smatramo da ste ispravno postupili kad ste na to upozorili administratora FB stranice
„Dovršimo započeto, za našu općinu Vratišinec“, nakon čega bi se očekivalo uklanjanje fotografija uz
ispriku te ako to nije moguće, onda barem diskretno prikrivanje lika Vašeg djeteta. Međutim, postupak
administratora, koji je nakon vaše intervencije prekrio lik djeteta negativnim slikovnim simbolima
doista je sramotan i zaslužuje svaku osudu. Administrator je time demonstrirao neodgovornost,
neosjetljivost i nepoštovanje djeteta. Smatramo da taj sadržaj smjesta treba ukloniti koko se djetetu ne
bi nanosila daljnja šteta. O tome smo obavijestili načelnika općine Vratišinec Zdravka Mlinarića,
upozorili ga da opisana objava predstavlja povredu prava na privatnost i dostojanstvo djeteta i
preporučili da se snagom svojega autoriteta zauzme za to da se ta objava ukloni. Također smo
apelirali da ubuduće nastoji, koliko je u njegovoj moći, osigurati da se u društvenim medijima
(uključujući i društvene mreže) putem kojih se javnost izvještava o aktivnostima Općine Vratišinec i
radu njezinih čelnika poštuju prava djece te da se ne postupa na način koji bi bilo koje dijete izložio u
negativnom kontekstu ili mu nanio drugu štetu. Pučka pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat
Dragičević, dipl.iur.“
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