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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/02 

URBROJ: 2109/19-01-22-3 

Vratišinec, 15.03.2022. 
 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 14. ožujka 2022. godine 

u vijećnici Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s početkom u 18:00 sati 

 

Sjednicu je sazvala i otvorila predsjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec, gđa. Milena 

Granatir, pozivom KLASA: 024-01/22-01/02, URBROJ: 2109/19-01-22-1 od dana 10. 

ožujka 2022. godine. 

 

Prisutni vijećnici: 

Biljana Bećirović, Kristian Pleša, Štefanija Jambrošić, Milena Granatir, Vlatka Žganec, 

Mario Nemec, Antonija Šoltić, Biserka Tarandek 

 

Odsutni vijećnici: Zdravko Mlinarić - opravdao nedolazak 

 

Ostali prisutni: 

Mihael Grbavec (načelnik), Emina Belić (pročelnica), Kristina Tuksar (referentica za opće i 

upravne poslove) i Magdalena Šoltić (računovodstvena referentica) 

 

Predstavnici medija: 

Ispred Međimurskih novina – Božena Oletić-Malekoci 

 

Predsjednica OV Općine Vratišinec gđa. Milena Granatir otvara sjednicu, pozdravlja 

prisutne vijećnike, općinskog načelnika Mihaela Grbavca, djelatnice JUO, te predstavnicu 

medija. Utvrđuje kvorum sa 8 prisutnih vijećnika. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća gđa. Milena Granatir predlaže sljedeći Dnevni red: 

1. Prijedlog I. izmjene Statuta Općine Vratišinec 

2. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području 

Općine Vratišinec 

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora naselja 

Gornji Kraljevec 

4. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s Planom 

razvojnih programa 
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6. Izvješće o Izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2021. godinu 

7. Izvješće o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vratišinec za 2021. godinu 

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama za područje 

Općine Vratišinec u 2021. godini 

9. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. 

godine 

10. Izvješće 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 2021. godinu 

11. Godišnje Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2021. godinu 

12. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine 

Vratišinec za 2021.godinu 

13. Izvještaj Murs-Ekom-a o gospodarenju otpadom za 01.01. do 31.12.2021. godine 

14. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vratišinec za 

2021. godinu 

15. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Vratišinec za 

2021. godinu 

16. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 2021. godinu 

17. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predloženi Dnevni red usvaja se JEDNOGLASNO s 8 glasova „ZA“. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća gđa. Milena Granatir otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika s 

6. sjednice Općinskog vijeća i Dopune Izvoda iz zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća. 

Rasprave nije bilo. Izvod iz zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća je prihvaćen sa 8 glasova 

„ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANI“.   

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara aktualni sat. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje za načelnika Mihaela Grbavca, komentira da je 

prošlo skoro 10 mjeseci kako je preuzeo dužnost, pa ga pita za viziju i 3 projekta koje planira 

u narednom razdoblju raditi. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da imamo pod točkom 9. 

Izvješće načelnika pa se tamo moglo govoriti o tome, nadovezuje se da kao što je u izbornom 

programu obećao tako želi svim mještanima pružiti bolje, omogućiti prigodna davanja, 

socijalni standard, razvojne programe- kao što su izgradnja cesta, staza, vrtića i sportske 

dvorane i dogradnju škole. Ističe da ako se ostvari nešto od planiranoga u ovoj godini puno 

smo napravili. Vijećnica Biserka Tarandek zahvaljuje na odgovoru i postavlja pitanje za 

aktualne kante, zbog čega je Općina išla u taj projekt. Koncesionar je dostavljao vreće i nije ih 

naplaćivao, da li bude koncesionar naplaćivao kante i da li bude to opterećivalo građane. 

Načelnik Mihael Grbavec odgovara da trebamo gledati razvoj firme Murs-ekom, čiji smo i mi 

suvlasnik, uložili smo novce koji budu se s vremenom vratili. Ističe da pratimo sve razvijene 

Općine u vidu razvrstavanja otpada, te trebamo sustići ciljeve koji su propisani zakonom. 

Napominje da odvoz plave i žute kante neće povećati cijenu. Od strane koncesionara 

naplaćivale su se dodatne vreće, a sada vreća neće biti. Vijećnica Biserka Tarandek pita dal 

postoji mogućnost da se kante dostave na adresu, na što načelnik Mihael Grbavec odgovara da 
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se želio smanjiti trošak raspodjele s time da mještani sami dođu po kante, te se nadovezuje da 

svi koji ne mogu doći po svoje kante mogu nazvati na broj Općine i kante će im se dovesti taj 

dan ili idući. Napominje da su ljudi jedni drugima uskakali oko prijevoza, a organizirao bude 

se prijevoz svima koji ne mogu osobno pokupiti. Vijećnica Biserka Tarandek komentira da 

znači postoji mogućnost da se dostave, te nadalje pita zašto nije Murs-ekom išao u nabavu 

kanti. Komentira da je 40% išlo iz Fonda, a ostalo iz proračuna Općine. Načelnik Mihael 

Grbavec odgovara da budu smeđe kante išle iz troška Grada i Murs-ekoma te da se u nabavu 

išlo u suradnji sa drugim Općinama. Vijećnica Biserka Tarandek komentira da je zadovoljna 

odgovorom i da je bitno da to ne bude koštalo mještane. 

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja načelniku pitanje u kojoj su fazi sudski postupci i kad bi 

po njegovoj procjeni mogli okončati te koji odvjetnik zastupa Općinu. Načelnik Mihael 

Grbavec odgovara da su dva postupka vezana uz Ulicu Ograda, a jedan uz slučaj Velkom. 

Odvjetnica Općine je Zdenka Jukić. U slučaju Ograda glavna rasprava je oko 20.4.2022., 

komentira da će vjerojatno biti održana dva ili tri ročišta te kako to ide u našem sudstvu 

očekujemo da bude sve gotovo sljedeće godine. Nadalje, kod slučaja Velkom je prekid 

postupka, privremeno je postupak obustavljen na zahtjev predstavnice dražbe zbog nedostatka 

suglasnosti od Skupštine.  

Vijećnik Mario Nemec komentira da pozdravlja rješavanje rasvjete, dosta je postavljeno i ide 

prema boljem i dodaje da se proba još više popuniti javna rasvjeta. Komentira da je prije 12-

13 godina Crkva bila osvjetljena, pa ga zanima da li se može što po tome napraviti i poduzeti 

jer je to naše kulturno dobro i rasvjete ima. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da će svaka 

bandera morati svijetliti po županijskim cestama i da se ide prema tome, te ako svake godine 

popunimo po 20 rasvjetnih tijela bude svaka svjetlila. Općina je financirala rasvjetu oko 

Crkve, ali ona nije spojena na javnu rasvjetu. Križ koji svijetli je pregorio i sad je spojen na 

javnu rasvjetu te se pali kad i javna. Vijećnik Mario Nemec komentira da zna da nekad 

rasvjeta oko Crkve svijetli, ali gotovo nikad, te da su nove led rasvjete postavljene ali ne 

svijetle. Načelnik odgovara da će provjeriti. Predsjednica OV-a Milena Granatir zahvaljuje na 

odgovorima. 

Vijećnica Antonija Šoltić postavlja pitanje vezano uz projekt Aglomeracije, ako se mogu 

dopunjavati novonastale rupe te kad je u planu asfaltiranje. Načelnik Mihael Grbavec 

odgovara da je projekt Aglomeracije projekt koji traje, dolaskom ljepšeg vremena slijedi i 

asfaltiranje. U Murskom Središću je započelo asfaltiranje, pa se nada da budu došli nakon 

toga napraviti grubi sloj asfalta. A fini sloj asfalta bi mogao biti odgođen zbog drugih radova. 

Ističe da se putem e-maila tražilo da dopune novonastale rupe, što možemo i dalje apelirati da 

prođu i popune rupe. Nadalje ističe da nije napravljen prokop ispod pruge te da sve ide svojim 

tokom, ostaju još precrpne stanice i onda slijedi spajanje. Predsjednica OV-a Milena Granatir 

zahvaljuje. Vijećnica Biserka Tarandek komentira kako je načelnik na sastancima s 

izvođačima i nije joj jasno kako nisu još prekopali sve, a odu u drugo selo, da nemaju 

nikakvog reda, da je Brodec u rupama. Dalje pita ide li i nastavak Školske u Aglomeraciju. 

Načelnik Mihael Grbavec odgovara da je u projektima dio Školske ulice napravljen, a dio nije 

projektiran, ali bi se morao napraviti u 9. mjesecu, te da je s druge strane igrališta NK Sokol 

napravljena precrpna stanica kako bi se u budućnosti nove kuće mogle spojiti, a isto tako i 

zadnje dvije kuće koje se zbog visine ne mogu spojiti na postojeći projekt. Međimurske vode 

rade dodatni projekt za spajanje svih kućanstava jer je prema prostornom planu u budućnosti 

tamo predviđena ulica.  

 

Predsjednica OV Milena Granatir zahvaljuje na pitanjima i prelazi na 1. točku dnevnog reda. 
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TOČKA 1. 

Prijedlog I. izmjene Statuta Općine Vratišinec 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod te otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek komentira kako je to bilo i očekivano s obzirom na smanjenje 

broja vijećnika.  

Predsjednica OV Milena Granatir daje na glasanje donošenje I. izmjene Statuta Općine 

Vratišinec što je prihvaćeno sa 8 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području 

Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Rasprave nema te 

daje na glasanje donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na 

području Općine Vratišinec koja je prihvaćena sa 8 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora naselja 

Gornji Kraljevec 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Rasprave nema te 

daje na glasanje donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog 

odbora naselja Gornji Kraljevec koja je prihvaćena sa 8 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“.   

  

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Otvara raspravu. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira da se mijenjalo po Zakonu o sukobu interesa i da je 

davno trebalo biti doneseno, ali ako nije bilo propisano za lokalne sredine. Dalje komentira da 

si je dala truda dok je proučavala stranicu DVD-a Vratišinec i tvrdi da je načelnik u sukobu 

interesa zbog zapovjednika DVD-a Vratišinec. Po kodeksu i odredbama taj kodeks bi se 

mogao na to primijeniti. Napominje da je njegov tata predsjednik nadzornog odbora, brat i 

ujak u upravnom odboru, sestra članica nadzornog odbora DVD-a. Komentira da se načelnik 

nije odmaknuo nego je zadržao tu ulogu i komentira da ona tu vidi veliki potencijalni sukob 

interesa. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da on ima odgovor Povjerenstva o rješavanju 

sukoba interesa i da je na početku mandata obavijestio o tome Vijeće. Ističe da se zna da je u 

njegovoj obitelji pokretanje DVD-a Vratišinec i da su članovi njegove obitelji izabrani na te 

pozicije od Skupštine DVD-a i prije nego je izabran za načelnika. Vijećnica Biserka Tarandek 

odgovara da ne spori da je iz obitelji koja je nositelj vatrogastva i da tu funkciju nije maknuo 
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baš iz tog razloga. Tvrdi da on prema mišljenju Povjerenstva ne može primati nikakav dar, za 

što tvrdi da je Upravni odjel donio odluku i da je u sukobu interesa zbog toga. Tvrdi da je u 

potencijalnom sukobu interesa samim time što je zapovjednik DVD-a. Vijećnica Biserka 

Tarandek dalje tvrdi da je bilo pitanje dara u korištenju opreme, vozila i da je rečeno da ona 

ne može koristiti tu opremu. Tu se nazire potencijalni sukob interesa, samim time što 

potječete iz te obitelji. Ističe da je njena sugestija da se makne od tog mjesta jer je kao 

načelnik dužnosnik Općine pod povećalom. 

Načelnik Mihael Grbavec odgovara da on ima odgovor Povjerenstva za rješavanje sukoba 

interesa i da se on toga drži. Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje načelniku tko 

odlučuje o dodjeli sredstava kada planirate proračun, na što joj načelnik Mihael Grbavec 

odgovara da se financira 5% zakonski i da je on kao načelnik u prekršaju ako ne isplati 

zakonska sredstva DVD-u i da može završiti zbog toga u zatvoru. Vijećnica Biserka Tarandek 

napominje da se mora izuzeti od donošenja financijskih odluka.  

Predsjednica OV-a Milena Granatir komentira da načelnik obavijesti Vijeće ukoliko dobi 

novo mišljenje od Povjerenstva te daje na glasanje donošenje Etičkog kodeksa ponašanja 

članova Općinskog vijeća Općine Vratišinec koji je prihvaćen sa 8 glasova „ZA“, 0 

“PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

 

TOČKA 5. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s 

Planom razvojnih programa  

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Otvara raspravu. 

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ ispred kluba vijećnika SDP-a te komentira „ajde 

plus je, nije minus pa to budi optimizam“, ali ako se ide detaljnije gledati baš i nije tako, 

mogla su se sredstva racionalnije utrošiti. Dalje komentira kako je gospodarska aktivnost veća 

ali i dalje trošimo više na sebe, projekt Aglomeracije je povukao dosta sredstava, 20 % 

ukupnih troškova ide na plaće. Komentira da su službena putovanja mala, da bi više sredstava 

došlo u kasu da su ona veća. Državno zemljište bi došlo u naše vlasništvo. Nadovezuje se da 

računalne usluge imamo blizu 30 000 kuna. Apelira na načelnika da se Odluke ispoštuju i ako 

dajemo na računalne usluge da se pošalju računi za komunalnu naknadu na 4 rate prema 

Odluci koja je donesena prije 5,6,7 godina te da ako bi išli proučavati Odluke se na drugačiji 

način koriste. To ide na bivšeg načelnika, ali pošto ga nema ne budem se na to vezala. 120 

000 kn za trošak projekta uređenja centra. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da uređenje 

centra uključuje i video nadzor javnih površina i idejni projekt centra po kojemu se neće 

radili. Ideja je bila od prošlog načelnika, a sad bude kako kaže gđa. Tarandek nova vizija. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira kako mi plaćamo ideje. Za dvoranu isto plaćamo samo 

ideje, bacaju se novci i zato su stavke intelektualnih usluga velike, novci se potroše a 

realizacije nema. Dalje komentira kako nam je svima dvorana bila cilj i da se bude sad radio 

novi projekt, te da smo mogli 2009. godine imati malu dvoranu, ali je bivši načelnik dao veto 

i protivio se. Komentira da je projekt centra 120 000 kuna i pita zašto je video nadzor u 

Općini te da to treba maknuti, upitala je dal se gleda kućica ili zbog čega je postavljen. 

Nadovezuje se da djeci nismo dali za školsku kuhinju, a bacamo novce na takve projekte. Na 

teret bivšem načelniku.   

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir daje na glasanje donošenje Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s Planom razvojnih programa 

koji je prihvaćen sa 5 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   
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TOČKA 6. 

Izvješće o Izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2021. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Rasprave nema te 

daje na glasanje Izvješće o Izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture na 

području Općine Vratišinec za 2021. godinu koje je prihvaćeno sa 5 glasova „ZA“, 0 

“PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 7. 

Izvješće o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vratišinec za 2021. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Rasprave nema te 

daje na glasanje Izvješće o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vratišinec za 2021. godinu koje je prihvaćeno sa 5 glasova „ZA“, 0 

“PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   

 

 

TOČKA 8. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama za 

područje Općine Vratišinec u 2021. godini 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Otvara raspravu. 

Vijećnica Biserka Tarandek upitala je postoji li KUD Dr. Vinko Žganec Vratišinec i dalje ili 

ne. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da KUD postoji ali nisu održali niti jedan projekt, te 

da je s njima održan sastanak na kojem su obavijestili da bude izabrano novo vodstvo i da 

budu i dalje djelovali.  

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama za područje Općine Vratišinec u 

2021. godini koje je prihvaćeno sa 5 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   

 

 

TOČKA 9. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. 

godine 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku. Vijećnica Biserka Tarandek 

komentira da smo komunalnu opremu razriješili. Upitala je da li je Most Brodec završen i da 

li je sve plaćeno. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da je sve plaćeno te da Hrvatske vode 

moraju još urediti kanal. Vijećnica Biserka Tarandek dalje je upitala što je sa ogradom na 

mjesnom groblju u Vratišincu, hoće li se nastaviti gradnja i dalje. Načelnik Mihael Grbavec 

odgovara da se bude u nekoj budućnosti završilo sa svih strana. Napominje da je živicu teško 

održavati jer je previsoka. Dalje komentira da će imati sastanak Uprave groblja gdje će o tome 

raspraviti, napominje da su se proračunska sredstva za tu stavku potrošila, te da ako bude 

dalje novaca bude se radilo. 
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Vijećnica Biserka Tarandek upitala je koliko je podijeljeno jednokratnih pomoći, na što joj 

načelnik odgovara da su podnesena 3 zahtjeva i da su svi koji su podnijeli dobili jednokratnu 

pomoć. 

Vijećnica Biserka Tarandek upitala je što je sa dvoranom te da se priča da se ide u gradnju 

manje dvorane ili se bude gurala i dalje velika dvorana, te da je dvorana kod nas uvijek 

problem. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da prema dopisu Ministarstva obrazovanja nas 

prema broju učenika pripada jednodijelna dvorana, komentira da se 2 puta prijavio na 

Fondove EU projekt izgradnje dvorane i nismo prošli te smo sada u razgovoru s županom i 

pročelnicom za obrazovanje Međimurske županije dogovorili da se ide u izmjenu projekata i 

da se ide u dogradnju škole za jednosmjensku nastavu. Građevinska dozvola za veliku 

dvoranu je istekla, a s obzirom na broj djece više nam i ne treba. Županija je sugerirala da se 

pozove projektant koji je radio i prijašnji projekt i time bi ostalo vanjsko rukometno igralište. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira da je načelnik kao predsjednik OV-a zdušno 

podržavao veliku dvoranu i da je došlo na to kako su oni upozoravali i da smo mogli 2009. 

godine imati malu dvoranu. Načelnik Mihael Grbavec odgovorio je da je kao predsjednik OV-

a morao podržati mještane i udruge koje su se složile da nama treba velika dvorana. Vijećnica 

Biserka Tarandek dalje komentira uređenje pješačke staze u ulici dr. Vinka Žganca te da 

nismo dobili sredstva na prijavljenom projektu. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da je 

projekt u izradi i da on ne postoji te da smo se prijavili na MUP projekt izgradnje samo s 

troškovnikom i da uvijek moramo probati prijaviti projekte na ministarstva. Sada smo se opet 

javili sa projektom na Ministarstvo regionalnoga razvoja, želje ima i od strane ŽUC-a i s naše 

strane. Iznos za Općinu je veliki, kompleksna je izvedba jer nema mjesta. Dalje komentira da 

Međimurske vode idu u rekonstrukciju glavnog magistralnog voda te da bude asfaltiranje 

cesta finim slojem stalo. Vijećnica Biserka Tarandek nadovezuje se da se proba tiskati da se 

čim više dobije za projekt i da je već vrijeme da se napravi. Načelnik Mihael Grbavec 

komentira da je to frekventna ulica i veliki je projekt i bez ŽUC-a mi to ne možemo napraviti, 

50% plaćamo mi a 50% oni, ali je naš trošak odvodnje. Vijećnica Biserka Tarandek komentira 

da načelnik nije htio čuti druge glasove u vijeću i da je njoj žao što nemamo pješačku stazu te 

da će oni ostati suzdržani kod glasanja.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje prihvaćanje Izvješća o radu 

Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine koje je 

prihvaćeno s 5 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   
 

 

TOČKA 10. 

Izvješće 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 2021. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu. Vijećnica Biserka Tarandek 

komentira da bi se moglo i više ali je zakup po minimalnim cijenama. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje prihvaćanje 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 2021. godinu 
koje je prihvaćeno s 5 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   
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TOČKA 11. 

Godišnje Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2021. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku. Vijećnica Biserka Tarandek 

komentira da je moglo biti više ideja i kreativnosti s obzirom na mladost. Predsjednica 

Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje prihvaćanje Godišnje Izvješće o radu 

Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2021. godinu koje je prihvaćeno s 7 glasova „ZA“, 0 

“PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 12. 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine 

Vratišinec za 2021.godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, rasprave nema te se 

JEDNOGLASNO s 8 glasova „ZA“ prihvaća Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda Općine Vratišinec za 2021.godinu 
 

TOČKA 13. 

Izvještaj Murs-Ekom-a o gospodarenju otpadom za 01.01. do 31.12.2021. godine 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku. Vijećnica Biserka Tarandek 

upitala je načelnika koliko se može utjecati na onih 15% koji nisu obuhvaćeni odvozom 

smeća da se uključe. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da je prvenstveno Murs-ekomu u 

interesu da uprihodi prihod te da su slali dopise po kućanstvima, a prema zakonu su tu i 

kazne. Dalje komentira da nema smisla da se netko ne uključi u odvoz smeća te da možemo 

direktoru apelirati da se pobrine za uključivanje svih. Vijećnica Biserka Tarandek komentira 

da smo o kantama razjasnili na početku i da smo mi kupili kante koje se ne budu naplaćivale 

te se nadovezuje da se ne nađe na računu pražnjenje kanti. Načelnik Mihael Grbavec još 

jednom jasno i glasno ističe da neće doći do povećanja cijene zbog plavih i žutih kanti. 

 

JEDNOGLASNO s 8 glasova „ZA“ prihvaća se Izvještaj Murs-Ekom-a o gospodarenju 

otpadom za 01.01. do 31.12.2021. godine. 
 

TOČKA 14. 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vratišinec za 2021. 

godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku. Rasprave nema, te se sa 5 

glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.  prihvaća Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vratišinec za 2021. godinu. 

 

TOČKA 15. 

Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Vratišinec za 

2021. godinu 
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Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, rasprave nema te se sa 8 glasova 

„ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.  prihvaća Godišnje izvješće o primjeni 

agrotehničkih mjera na području Općine Vratišinec za 2021. godinu. 

 

 

TOČKA 16. 

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 2021. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, rasprave nema te se sa 8 glasova 

„ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.  prihvaća Izvješće o stanju zaštite od požara i 

stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Vratišinec za 2021. godinu. 

 

TOČKA 17. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku. Vijećnica Biserka Tarandek 

komentira da je razmišljala hoće li to pitati, ali da će ipak pitati da li mi imamo dvije općine 

pošto se priredbe za Božić i fašnik održavaju posebno u Vratišincu i Gornjem Kraljevcu te da 

je to već postalo pravilo pa ju zanima zbog čega i zašto ako organizira Općina u suradnji s 

školom. Načelnik Mihael Grbavec komentira da je Područna škola Gornji Kraljevec od nekad 

organizirala povorke za fašnik te su i sada izrazili želju da organiziraju povorku za djecu od 1. 

do 4. razreda jer budu tamo djecu vidjeli roditelji, bake i djedovi. Roditelji su nas na više 

punktova dočekali, dijelili kolače i slatkiše i nema potrebe to dirati. A ostali u Vratišincu 

zajedno obilježavaju jer idu tu u školu. Mi radimo sve u suradnji s školom. Božićnu priredbu 

organizirala je u Vratišincu Općina, a u Gornjem Kraljevcu organiziramo s KUU Društvo 

žena Gornji Kraljevec i tamo je bila podjela darova zbog korone i mjera jer je 100 ljudi na 

otvorenome bilo prisutno. Mađioničarska predstava je bila lijepo zamišljena, djeca su bila 

zadovoljna i nitko nije ostao bez poklona. Problem je i parking za sve ljude u zimskim 

mjesecima. Vijećnica Biserka Tarandek nadovezala se da ona pita pošto je matična škola 

Vratišinec te da govorimo o suradnji i zajedništvu, a ne da je područna škola odvojena te dalje 

komentira da je uvijek bio običaj da je jedne godine obilježavanje u Vratišincu a druge u 

Gornjem Kraljevcu. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da je sada bilo tako i s obzirom na 

situaciju s mjerama i koronom.  

Predsjednica OV-a Milena Granatir se zahvalila na sugestijama jer se mora raditi za dobrobit 

najmlađih i zahvalila je svima na dolasku zatvaranjem 7. sjednice. 

 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 19:15 SATI 

 

 

 

       Zapisničarka:                                                                       Predsjednica OV:  

      

      Kristina Tuksar                                                                        Milena Granatir 

 

                 

__________________________                                     __________________________ 


