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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

 
KLASA:021-05/21-01/08 

URBROJ: 2109/19-01-21-4 

Vratišinec, 22.11.2021. 

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

S 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 22. studenog 2021. 

godine u Domu kulture „Dr. Vinko Žganec” Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 

Vratišinec s početkom u 19:00 sati. 

 

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

Granatir, pozivom KLASA: 021-05/21-01/08, URBROJ: 2109/19-01-21-1 od dana 17. 

studenog 2021. godine. 

 

Prisutni vijećnici: 

Zdravko Mlinarić, Biljana Bećirović, Kristian Pleša, Štefanija Jambrošić, Milena Granatir, 

Vlatka Žganec, Mario Nemec, Antonija Šoltić, Biserka Tarandek 

 

Odsutni vijećnici: / 

 

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 

Ispred Lista Međimurja – Dragutin Kliček 

 

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

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

medija. Utvrđuje kvorum sa 9 prisutnih vijećnika. 

 

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

s 4. sjednice Općinskog vijeća. Rasprave nema, te daje na glasanje Izvod iz zapisnika s 4. 

sjednice Općinskog vijeća koji je prihvaćen s 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“.   

 

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

1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s Planom razvojnih 

programa za period 2021. do 2023.  
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2. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu 

3. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu 

4. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi 

5. Odluka o potpunom oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa  

a) Međimurske vode d.o.o. 

b) HEP d.d. 

6. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Vratišinec u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu  

7. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vratišinec 

8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 

2022.godinu 

9. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Vratišinec za 2022.godinu 

10. Plan davanja koncesija za 2022. godinu 

11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje dječjeg 

igrališta na dijelovima k.č. br. 1728 i 1729 u k.o. Vratišinec“ 

12. Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada i financijskog plana Savjeta mladih 

Općine Vratišinec za 2022. godinu 

13. Informacija o provedenom postupku – stipendije 2021./2022.  

14. Ostala pitanja i prijedlozi 

Predloženi Dnevni red usvaja se JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara aktualni sat. 

 

Vijećnik Mario Nemec postavlja pitanje vezano uz Odluku o kupnji zemljišta za vrtić, 

odnosno da li se projekt prijavio za dobivanje sredstava od fondova EU, te moli načelnika za 

odgovor. 

Načelnik Mihael Grbavec pozdravlja sve prisutne, te ukratko navodi da je kupnjom zemljišta 

krenulo pitanje izgradnje vrtića, napravljene su potrebne izmjere, dokumentacija se priprema 

kako bi se projekt mogao prijaviti na buduće natječaje.  

 

Vijećnica Antonija Šoltić nadovezuje se primjedbom oko komentiranja djelatnica JUO na 

društvenim mrežama a koja se tiču mještana te napominje da su svi vijećnici na početku 

mandata bili zamoljeni da se ne komentira neprimjereno po društvenim mrežama, na što 

vijećnica Biljana Bećirović traži da ukoliko ima saznanja za određeni događaj neka konkretno 

pojasni na koga se odnosi primjedba. Vijećnica Antonija Šoltić spominje djelatnicu 

Magdalenu Šoltić. Predsjednica OV Milena Granatir komentira da su društvene mreže jedan 

oblik izražavanja i da svakako smatra da djelatnica stoji iza svakog svojeg komentara.  

 

Vijećnica Biserka Tarandek traži podatak da li je završen sudski postupak Velkom te iznos 

sudskih troškova oko istog, na što joj načelnik Mihael Grbavec odgovara da postupak još traje 

te da je zakazano ročište odgođeno na zahtjev druge strane. Nadalje se vijećnica Biserka 

Tarandek nadovezuje pitanjem oko kupnja nekretnina, od kojih nabraja nekretnine pored 

Općine Vratišinec, nekretnine kupljene od Interijeri Leško d.o.o. po stečajnom postupku, 

nekretnine dobivene putem ošasne imovine od pokojnog Branka Leška, zemljište kupljeno za 

potrebe izgradnje vrtića, odnosno kada će se kupljene nekretnine privesti svrsi i korištenju te 

koji su projekti kandidirani na natječaje.  
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Načelnik Mihael Grbavec odgovara da zemljište kupljeno za vrtić još nije kandidirano, 

priprema se dokumentacija za buduće natječaje jer trenutno nema raspisanog natječaja, 

zemljište pored Općine Vratišinec uredilo se u zelenu površinu jer veća ulaganja nećemo 

investirati sami te isto tako pratimo natječaje jer smatra da Općini sada nije u interesu 

napraviti veliki trg. Nekretnina kupljena na sudskoj dražbi je kupljena po 4 puta manjoj cijeni 

od procijenjene vrijednosti te će se ista koristiti na industrijsku zonu za što je i kupljena. 

Nekretninu stečenu iz ošasne imovine nakon pokojnog Branka Leška naslijedili smo 

zakonskim putem, budući da su se nasljednici odrekli a što će biti s njom vidjeti ćemo u 

budućnosti s obzirom da nije napravljena parcelacija sa suvlasnicima te ulaganje nije 

isplativo. Vijećnica Biserka Tarandek komentira projekt uređenja centra naselja koji je 

napravljen za zemljište pored Općine te navodi da sada ispada da će to biti samo zelena 

površina i konstatira da je tu i bivši načelnik koji može odgovoriti na to pitanje. Dalje 

postavlja pitanje oko dobivanja zemljišta od Republike Hrvatske, te navodi da još uvijek 

tapkamo na mjestu. 

Načelnik Općine Vratišinec odgovara da je Općina poduzela sve radnje oko darovanja 

zemljišta od strane Republike Hrvatske, te da je sada posao na Ministarstvu i da je poznat 

problem oko raspolaganja državnim zemljištem. A što se tiče parka, mi smo za sada napravili 

zelenu površinu jer nemamo financijskih mogućnosti za veće projekte, projekti su napravljeni 

ali mi to sami ne možemo financirati te ukoliko bude fond za to prijaviti ćemo projekt. 

Vijećnica Biserka Tarandek pita u čemu je riječ da se ne bi napravio projekt, da li je preveliki 

trošak, a na što joj načelnik Mihael Grbavec odgovara da nemamo tih financijskih 

mogućnosti. Vijećnica Biserka Tarandek komentira navod načelnika da zemljište predviđeno 

za industrijsku zonu, kupljeno na sudskoj dražbi sigurno ne vrijedi 4 puta više od plaćenog 

kako navodi načelnik, na što joj načelnik Mihael Grbavec odgovara da je napravljena 

procjena zemljišta i vrijedi puno više od plaćenog. Vijećnica Biserka Tarandek komentira i 

troškove oko parcelacije susjedne nekretnine dobivene po zakonskoj osnovi iz ošasne imovine 

te pita da li je potrebno puno novaca da bi se privelo svrsi za udruge. Načelnik Mihael 

Grbavec odgovara da će o tome biti više na idućoj sjednici. 

 

 

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

 

  

TOČKA 1. 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s Planom 

razvojnih programa za period 2021. do 2023.  

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir ukratko čita stavke iz dobivenih materijala te 

otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek, ispred Kluba vijećnika SDP-a, javlja se za kratki osvrt, te 

napominje da se nastavlja kontinuitet te da je „žalosna” jer je mislila da će novi načelnik ići u 

malo jače investicije, a mi uvijek smanjujemo na investicijama. Komentira da se u 

materijalima svašta može naći i vidjeti koliko se čega troši, da smo prihodovali puno veći 

iznos prihoda poreza na plaće i što ju žalosti da se ne pokreće i kreće u veći razvoj komunalne 

infrastrukture i druge investicije. Dalje komentira troškove sudskih postupaka za koje je 

predviđeni iznos 150.000,00 kn te se nadovezuje da su godinama govorili da se stavio štetni 

potpis na ugovor u vezi Projnica, da je tu i bivši načelnik koji je govorio da bude promijenio 

omjer sufinanciranja i da su sada sudski troškovi za isto nakon svega 150.000,00 kn. Načelnik 

Mihael Grbavec odgovara da je to plan, te da je bilo predviđeno 159.000,00 kn te dalje 
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komentira da njega žalosti što se stalno vraćamo te odgovara da se garnitura promijenila, 

gledajmo unaprijed. Konstatira da će sud pokazati svoje. Nadalje komentira da cijeli proračun 

ide na gradnju i infrastrukturu te da govorimo o projektima koji su u realizaciji i koji su 

odobreni od kojih posebno ističe projekt Most Brodec koji je 90 % gotov, usporivači, 

kanalizacija, asfaltiranje, radovi na groblju, uređenje centra naselja, zamjena led rasvjete i 

dopune rasvjete, te napominje da je gradnja istih i održavanje puno za našu Općinu i proračun. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira da je trebalo dovesti još pojačanja u proračun te se 

nadovezuje pitanjem vezanim uz odvodnju oborinskih voda za što je predviđeno 20.000,00 

kuna, za što komentira da nikako da se toga dočekamo, kad bude ne zna se te da možda 

jednom bude. Načelnik Mihael Grbavec komentira može li sada dati komentar te napominje 

da cijeli projekti koštaju te da Općina to ne može sama financirati, za odvodnju će se 

iskoristiti postojeći kanali prema pravilima struke. Dalje komentira da se spominje da ništa 

nije napravio te ističe da imamo dva natječaja- ulaganje u komunalne standarde i izgradnju 

dječjeg igrališta za što smo prijavili projekt. Vijećnica Biserka Tarandek komentira 

načelnikov navod te spominje da nije ona rekla da ništa nije napravio, nego da je rekla da je 

mislila da će njegov angažman biti veći. 

 

Predsjednica OV Milena Granatir daje na glasanje donošenje I. izmjene i dopune Proračuna 

Općine Vratišinec za 2021. godinu s Planom razvojnih programa za period 2021. do 2023. 

koje su prihvaćene sa 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   

 

 

 

TOČKA 2. 

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu 

 

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

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje u vezi zbrinjavanja otpada na deponiji Močile te 

komentira što se vozilo da je dano 300.000,00 kuna. 

Načelnik Mihael Grbavec odgovara da je to točka 3. dnevnog reda, a mi smo na točci 2., 

napominje da je to plan, to nije potrošeni iznos. Vijećnica Biserka Tarandek nadovezuje se 

pitanjem koliko je potrošeno, na što joj načelnik odgovara da nije ni blizu tog iznosa. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira da se bez veze dobivaju podaci ako nisu ni približno 

točni. Predsjednica OV Milena Granatir nadovezuje se raspravi te konstatira da su to 

planirane stavke. Močila je divlje odlagalište gdje smo izgubili kontrolu i smeće se dovozilo, 

o čemu bi mogao dati komentar komunalni redar. Vijećnica Biserka Tarandek komentira da se 

plaća nešto što se nije smjelo dogoditi. 

Predsjednica OV Milena Granatir daje na glasanje donošenje I. izmjene i dopune Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu koje su prihvaćene sa 6 

glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   

 

  

TOČKA 3. 

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu 

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

daje na glasanje donošenje I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu koje su prihvaćene sa 6 glasova „ZA“, 0 

“PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.   



 5 

  

 

TOČKA 4. 

Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku te daje riječ načelniku Mihaelu 

Grbavcu koji kratko objašnjava da se ova odluka nadovezuje na produžetak ceste Novi 

Brodec kako bi se mogla nastaviti kanalizacija te da je ova odluka formalno potrebna kako bi 

se moglo upisati vlasništvo i status ceste. Rasprave nema te se daje na glasanje donošenje 

Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi koja je 

prihvaćena sa 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

 

TOČKA 5. 

Donošenje Odluke o potpunom oslobođenju obveze plaćanja komunalnog 

doprinosa  

a) Međimurske vode d.o.o. 

b) HEP d.d. 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku. Rasprave nema. 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje donošenje Odluke o 

potpunom oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa : 

a) Međimurske vode d.o.o. koja je prihvaćena sa  9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“ 

 

b) HEP d.d., koja je prihvaćena sa  9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

 

TOČKA 6. 

Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vratišinec u području 

prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku i kratko objašnjava, rasprave 

nema te daje na glasanje donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vratišinec u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, što je prihvaćeno sa 9 glasova „ZA“, 0 

“PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 7. 

Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Vratišinec 

 

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

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje tko je u radnoj skupini koja se spominje. 

Predsjednica OV Milena Granatir navodi da procjenu izrađuje tvrtka Defensor.  
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Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje donošenje Odluke o 

donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vratišinec, što je prihvaćeno sa 9 

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

 

 

TOČKA 8. 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 

2022.godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje uvid u točku, rasprave nema. Provedbeni 

plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 2022.godinu usvaja se 

JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“. 

 

 

TOČKA 9. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vratišinec za 2022.godinu 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratko objašnjenje, rasprave nema te daje 

na glasanje donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vratišinec za 2022. godinu koja je prihvaćena s 9 

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

 

TOČKA 10. 

Donošenje Plana davanja koncesija za 2022. godinu 

 

 

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

JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“ donosi Plan davanja koncesija za 2022. godinu. 

 

 

TOČKA 11. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje 

dječjeg igrališta na dijelovima k.č. br. 1728 i 1729 u k.o. Vratišinec“ 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod. U raspravu se uključuje 

vijećnica Biserka Tarandek sa pohvalom da se ulazi u realizaciju izgradnje dječjeg igrališta. 

Načelnik Mihael Grbavec navodi da će igralište biti financirano iz fondova EU putem LAG-a 

Međimurski doli i bregi. Vijećnik Zdravko Mlinarić daje sugestiju da se obrati pažnja za 

buduću dvoranu te parking. Načelnik Mihael Grbavec objašnjava poziciju igrališta. Vijećnica 

Biljana Bećirović postavila je pitanje oko video nadzora, na što joj načelnik odgovara da će 

igralište ući u projekt video nadzora. 

Predsjednica OV Milena Granatir daje na glasanje donošenje Odluke o davanju suglasnosti za 

provedbu ulaganja u projekt „Uređenje dječjeg igrališta na dijelovima k.č. br. 1728 i 1729 u 

k.o. Vratišinec“ koja je prihvaćena sa 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   
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TOČKA 12. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana i programa rada i financijskog plana 

Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2022. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku. Rasprave nema te se daje na 

glasanje donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana i programa rada i financijskog plana 

Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2022. godinu sa 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“. 

 

 

TOČKA 13. 

Informacija o provedenom postupku – stipendije 2021./2022. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, te daje riječ pročelnici 

Jedinstvenog upravnog odjela Emini Belić koja daje ukratko podatke o provedenom natječaju. 

Konstatira da se na natječaj javilo 5 studenata, te da su svi podnijeli potpunu dokumentaciju i 

nakon bodovanja dobili stipendije. U međuvremenu je jedna osoba odustala jer je dobila 

drugu stipendiju. Ugovori su pripremljeni, ali zbog epidemioloških mjera još nisu potpisani 

jer je teže organizirati sastanak. 

 

TOČKA 14. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu. 

Klub vijećnika SDP-a podnio je prijedlog za raspravu, te zbog aktualne teme oko božićnice 

predsjednica OV Milena Granatir isti stavlja u raspravu, a predlaže se da iznos božićnice bude 

400kn za sve umirovljenike koji primaju mirovinu do 3000 kn. Istim prijedlogom traže da se 

snimke sjednica stave na web stranicu Općine. Predsjednica OV-a Milena Granatir komentira 

da nema potrebe za stavljanje snimki na web stranicu, te konstatira da se u prošlom sazivu 

povećao iznos do kojeg umirovljenici dobivaju prigodni bon sa 2500kn na 3000kn. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira da je prijedlog da se poveća iznos bona na 400kuna.  

Načelnik Mihael Grbavec odgovara da će se božićnice nastaviti dijeliti kao i svake godine jer 

nastavlja sa dobrom praksom te napominje da će u skorije vrijeme donijeti odluku o 

božićnicama do kraja mjeseca a podjela će biti u skladu sa epidemiološkim mjerama. 

Vijećnica Biserka Tarandek komentira da su svi umirovljenici i da su sve mirovine male s 

obzirom na troškove života te je teško odrediti što je ispravno jer situacija nije baš „bajna”. 
Načelnik Mihael Grbavec odgovara da neki daju i manje iznose od nas, a imaju veće 

mogućnosti te da ćemo gledati da umirovljenici dobe božićnice. 

Predsjednica Milena Granatir daje na znanje zamolbu od strane Dječjeg vrtića Srčeko oko 

pokrića troškova, te se vijećnicima podijelila kopija zamolbe na uvid. Vijećnica Biserka 

Tarandek postavlja pitanje što je problem da je tako malo djece upisano, na što predsjednica 

OV-a Milena Granatir pojašnjava da vrtić nema jaslice i da djeca nastavljaju hodati u vrtić 

gdje su počela sa jaslicama. Vijećnica Vlatka Žganec komentira da se i poveća iznos 

sufinanciranja na 100% ne bi pokrilo troškove te koja bi bila razlika između djeteta koje ide tu 

u vrtić ili recimo u Sivicu. Pročelnica Emina Belić objašnjava da mi kao Općina ne možemo 

jednom vrtiću koji je privatni povećati sufinanciranje jer to nije općinski vrtić te da ukoliko se 

smanji trošak režija mora se to smanjiti i drugim zakupcima. Vijećnik Mario Nemec uključuje 

se u raspravu komentirajući da se vidi da je broj djece počeo padati kada se promijenilo 

vlasništvo vrtića. Vijećnica Biljana Bećirović komentira kako smatra da je to psihološki efekt 
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kad je vlasnica predala vrtić drugima i otišla u drugi radni odnos te kako su roditelji taj potez 

doživjeli osobno i vlada mišljenje da nije siguran njegov opstanak. Komentira kako zna da ne 

može biti održivo, ali isto tako zna da ravnateljice žele zadržati vrtić i bore se za kontinuitet 

vrtića i osnovne škole na području Općine Vratišinec. Smatra kako je ova zamolba i apel za 

pomoć, kojim se želi osvrnuti pozornost da je postojao vrtić i sad dolazimo u situaciju da bi 

bili bez vrtića. Napominje kako vlasnice nisu dale izjavu o zatvaranju i da je upis djece mali 

jer je netko čuo da bude se vrtić zatvorio. Predsjednica OV Milena Granatir komentira kako 

ne zna koliko su ravnateljice poradile na tome da djecu vrate u vrtić. Vijećnica Biljana 

Bećirović komentira kako ne zna što imaju točno u planu, ali da planiraju u narednom periodu 

reklamirati vrtić te imate dane otvorenih vrata. Načelnik Mihael Grbavec nadovezao se na 

raspravu konstatirajući da je održao sastanak sa ravnateljicama dječjeg vrtića Srčeko i da je 

iznio sve što je čuo od mještana i da im je osobno savjetovao neka naprave propagandu te 

pozovu novinare, komentira da je bilo riječi o danima otvorenih vrata te da su imali i Erasmus 

projekt u kojem je sudjelovao naš vrtić gdje je i Općina financijski sudjelovala. Većina 

roditelja prebacila je djecu u Sivicu, u Murskom Središću otvorio se novi vrtić koji ima 

jaslice. Isto tako komentira da naš vrtić ima igralište, uvjeti nisu loši, vrtić ima toplinu. Mi 

kao Općina ne možemo odlučivati o upisu, roditelji nas ne dolaze pitati da li ima mjesta za 

upis. Vijećnica Biljana Bećirović komentira da bi možda trebalo poslati očitovanje oko 

sufinanciranja vrtićima te da je zatvaranje vrtića udarac pronatalitetnoj politici i katastrofa za 

potaknuti doseljavanje  jer se radi o opstanku vrtića. Vijećnica Biserka Tarandek uključila se 

u raspravu komentirajući da bi joj bilo drago da vrtić ostane, ali da su ruke Općini vezane. 

Predsjednica OV Milena Granatir odgovara da treba sugerirati roditelje na upis, da su 

prostorije tople i lijepo uređene. Vijećnik Mario Nemec komentira da se slaže sa gospođom 

Bećirović, da apelira na načelnika jer će teško biti otvaranje novog vrtića ako se jednom 

zatvori. Vijećnica Biljana Bećirović odgovara da problem upisa nije od sada, da je to problem 

od prijašnjih godina i sada treba vidjeti što će se napraviti, najlakše je reći neka se vrtić 

zatvori. Komentira kako ima roditelja koji imaju volju promovirati jer treba pružiti ruku da se 

ne zatvori. Vijećnik Zdravko Mlinarić komentira kako treba nastojati zadržati vrtić te možda 

zbog troškova grijanja staviti drugi bojler samo za njihove prostore s obzirom na to da je u 

zgradi zajedničko grijanje sa ostalima. Sugerira da se provjeri zakonska osnova za donacije 

kako bi Općina donirala vrtiću za pokriće režijskih troškova te da ako se dobro potrudimo da 

bar ostane dok se ne otvori novi vrtić, a onda dolazi nova politika sufinanciranja za općinski 

vrtić. Predsjednica OV Milena Granatir predlaže da načelnik izvidi situaciju do slijedeće 

sjednice. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da je otvoreni za prijedloge i projekte, 

napominje da zna da štede na grijanju odnosno da smanje grijanje nakon radnog vremena ali 

se onda javlja problem da ostali u zgradi nemaju grijanje. Zgrada je kulturno dobro, kad će ići 

projekti za obnovu Općina će prijaviti zamjenu krovišta i ostalo. Općina sufinancira vrtić i 

kupuje i poklon za sv. Nikolu, to su mali izdaci, ali drugi ih ne dobivaju.  

 

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje oko asfaltiranja. Načelnik Mihael Grbavec 

odgovara da je kanalizacija najveći projekt koji Općina ima, dalje komentira da će se fini sloj 

asfalta napraviti dok kanalizacija bude gotova, ceste su gotove, sve ovisi o vremenskim 

uvjetima. Za proširenje ulice Novi Brodec potpisana je narudžbenica. 

 

Vijećnik Mario Nemec komentira izvođenje radova na Mostu Brodec i upozorava na 

nedostatke u vezi odvodnje oborinskih voda na mostu. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da 

su utvrdili nedostatke i na izvođaču radova je da poprave jer zbog tog razloga i nije još sve 

plaćeno.  
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Vijećnik Mario Nemec postavlja i pitanje oko usporivača prometa u ulici Brodec, komentira 

da je znak brzine 30, a ne može se proći sa 10 te ga zanima mogućnost promjene i troška u 

tom slučaju. Načelnik Mihael Grbavec odgovara kako je projekt rađen od stručnih osoba i da 

u slučaju promjene trošak ide Općini. Vijećnik Mario Nemec komentira da li se može 

projektanta pitati može li se on dovesti sa brzinom od 30 te da je netko pokupio novce za 

ništa. Načelnik Mihael Grbavec komentira kako se kritično mjesto učinilo sigurnijim jer su na 

proljeće tu bile 3 prometne nesreće i da ne zna koliki bi bio trošak u slučaju zamjene. 

Predsjednica OV Milena Granatir uključuje se u raspravu komentirajući usporivač postavljen 

u ulici Remis te da također treba stati da se prođe. Vijećnica Biljana Bećirović pitala je 

primaju li reklamacije, a vijećnica Biserka Tarandek uključila se sa pitanjem je li plaćeni 

projekt za usporivače prometa, na što načelnik odgovara da su usporivači prometa postavljeni 

prema projektu koji je plaćeni. 

 

Vijećnica Biserka Tarandek postavila je pitanje u vezi sa tužbom u ulici Ograda. Načelnik 

Mihael Grbavec odgovara da smatra da je sudski postupak povezan s politikom 

nedoseljavanja, ulica stoji i mladi se iseljavaju, a bilo je zainteresiranih za kupnju zemljišta. 

Suprotna strana tražila je odgodu na zadnjem zakazanom ročištu. Vijećnica Biserka Tarandek 

komentira kako tu postoji povijest, da vama netko uzme zemljište i vi bi se borili. Načelnik 

Mihael Grbavec odgovara da je komasacija ozbiljni proces, da je uredno provedena i da kako 

su drugi vlasnici priznali rješenja. Vijećnica Biserka Tarandek komentira da prilikom 

komasacija bila napravljena kriva izmjera. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da ukoliko bi 

postojao sudski proces komasacija ne bi bila završena, te postavlja pitanje vijećnicima o 

projektu komasacije u Gornjem Kraljevcu, objašnjava detalje, napominje da želi čuti mišljenje 

vijećnika te da ne zna ukoliko smo spremni ići u novi projekt komasacije, treba imati 60% 

potpisa vlasnika zemljišta za početak postupka. Vijećnica Biserka Tarandek komentira kako 

po prethodnom iskustvu očito nismo spremni kad imamo repove stare 30 godina. Predsjednica 

OV Milena Granatir odgovara samo da ne prođe kao u Vratišincu, za 10 vlasnika dobro, a za 

1 ne. 

 

 

Predsjednica OV Milena Granatir zahvaljuje se na dolasku te sve pozdravlja. 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 20:36 SATI 

 

 

 

       Zapisničarka:                                                                       Predsjednica OV:  

      

      Kristina Tuksar, v.r.                                                               Milena Granatir, v.r. 

 


