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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/04 

URBROJ: 2109/19-01-22-4 

Vratišinec, 02.09.2022. 
 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 02. rujna 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: 024-01/22-01/04, URBROJ: 2109/19-01-22-3 od dana 24. 

kolovoza 2022. godine. 

 

Prisutni vijećnici: Biljana Bećirović, Kristian Pleša, Zdravko Mlinarić, Štefanija 

Jambrošić, Milena Granatir, Vlatka Žganec, Mario Nemec, Antonija Šoltić i Biserka 

Tarandek 

 

Ostali prisutni: 

Mihael Grbavec (načelnik), Emina Belić (pročelnica) i Magdalena Šoltić (računovodstvena 

referentica) 

 

Predstavnici medija: 

Ispred Lista Međimurje - Dragutin Kliček 

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 predstavnike 

medija. Utvrđuje da je na sjednici prisutno svih 9 vijećnika Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec. 

 

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

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2022. godinu 

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01.01.2022. do 30.06.2022. godine 

3. Izvješće načelnika o sudskom sporu Općina Vratišinec – Velkom d.o.o. 

4. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vratišinec za 2022. godinu 

5. Odluka o II. Izmjenama Statuta Općine Vratišinec 

6. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vratišinec 

7. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vratišinec 
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8. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vratišinec 

9. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Vratišinec 

10. Odluka o prihvaćanju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine 

Vratišinec i Grada Čakovca 

11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Dimnjačarskom obrtu Zdravko Zver na 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

12. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Vratišinec  

13. Školska kuhinja –  

a) Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prehrane učenika Osnovne škole Dr. 

Vinka Žganca Vratišinec 

b) Prijedlog Odluke o besplatnoj užini za svu školsku djecu u šk/godini 2022-2023 

14. Prijedlog Odluke o izgradnji pješačko biciklističke staze u Ulici Brodec u Vratišincu 

15. Dani Općine Vratišinec – Informacija 

16. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Nakon pročitanog predloženog dnevnog reda, predsjednica otvara raspravu, rasprave tj. 

izmjena i dopuna dnevnog reda nije bilo te je dnevni red za 9. sjednicu usvojen 

JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

Nakon usvojenog dnevnog reda, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu po Izvodu iz 

zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća. Rasprave, odnosno izmjena i dopuna istog nije bilo. 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvod iz zapisnika s 8. sjednice te je isti 

usvojen JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara aktualni sat. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnica Biserka Tarandek najprije pozdravlja sve prisutne te upućuje pitanje predsjednici 

vijeća Mileni Granatir. Vijećnicu zanima što je poduzela u ovom desetogodišnjom razdoblju, 

počevši od 2012. pa do danas, da se riješi vezano uz odlagalište otpada Projnice.  

Na pitanje se očitovala predsjednica vijeća Milena Granatir objasnivši da je problematika 

vezana uz sanaciju išla svojim tokom. Odluka o sanaciji donesena 2007. godine kada većina 

prisutnih vijećnika nije bila u vijeću, izuzev vijećnice Biserke Tarandek i vijećnik Zdravko 

Mlinarić koji je bio načelnik i koji je bio odgovorna osoba i voditelj projekta i da ona kao 

zamjenica nije imala nikakve ovlasti. Također ističe da je ona u vijeće ušla 2009. godine i da 

su Projnice tada bile već „zahuktana“ stvar i da je vjerovala načelniku i u dobar ishod.  

Vijećnica Biserku Tarandek nadalje govori kako se gđa. Granatir kao zamjenica oglušila na 

prijedloge, opaske, komentare i slično kluba vijećnika SDP-a odnosno opozicije i slušala 

bivšeg načelnika i slijepo ga podržavala. 

Vijećnica Biserka Tarandek svoje drugo pitanje upućuje pročelnici Emini Belić. Navodi 

kako je proučila Pravilnik koji je donio načelnik, sistematizaciju, pa ju sada zanima koji je 

obim posla računovodstvene djelatnice, da li se obim posla računovodstvene djelatnice 

smanjio jer vidimo da je ona zajedno s načelnikom na vatrogasnim intervencijama, kod 

posjeta vrtićima, kod ekshumacije i drugim sličnim situacijama. Ističe da je pročelnica 

odgovorna osoba za računovodstvenu referenticu. 

Pročelnica Emina Belić govori kako se obim posla računovodstvene referentice nije smanjio, 

da ista radi sve poslove koji su propisani pravilnikom kao i druge poslove po nalogu 

pročelnika. Ističe da ima povjerenja u računovodstvenu referenticu te navodi ako ona osobno 
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u tom trenutku nema vremena otići na ekshumaciju koja je bila potrebna i pošto tajnice nema 

smatra da može ići računovodstvena referentica i da za sve postoji pisani nalog i da ona u 

tome ne vidi nikakav problem. Objašnjava vijećnici da je računovodstvena referentica isto 

djelatnica JUO-a kao i tajnica. 

Vijećnica Biserka Tarandek nadovezuje se pitanjem da li baš uvijek mora biti Magdalena, a 

pročelnica odgovara da je mogla biti Magdalena ili tajnica koju općina nema i govori vijećnici 

da bi po toj logici ako tajnica ode na ekshumaciju upravo Magdalena trebala ostati u uredu, 

primati stranke, obavljati ukope. 

Na samom kraju vijećnicu Biserku Tarandek zanima da li su to poslovi po nalogu 

pročelnika i da li ti poslovi spadaju u onih dodatnih 5% po sistematizaciji, na što pročelnica 

odgovara potvrdno.  

Vijećnik Kristian Pleša uputio je pitanje oporbi. Govori kako se na 2. sjednici kritiziralo od 

strane oporbe da se sve što se dešava ovdje ne piše po facebooku i društvenim mrežama, pa 

sada vijećnika zanima zašto oni to uporno čine, odnosno zašto komentiraju.  

Na pitanje vijećnika u ime oporbe očitovala se vijećnica Biserka Tarandek navodeći da je 

rad vijeća javan, da svatko ima pravo komentirati ono što želi i određene stvari i da su 

argumentirano komentirali i ako smatra da neki komentar koji se pojavio na facebooku nije 

točan da je mogao odgovoriti, da vijeće nije tajna organizacija.  

Vijećnica ističe da mještani moraju znati kako i tko i na koji način daje prijedloge, postavlja 

pitanja, upućuje kritike i da budu na kraju mještani odlučili i da nema potrebe skrivati se od 

nekih situacija.  

Vijećnik Kristian Pleša nadovezao se i ističe da je točno da je rad vijeća javan i da nema on 

ništa protiv komentiranja, samo ga zanima zašto to čine, a baš je upravo s njihove strane 

došao prijedlog da se to ne čini. Vijećnica Biserka Tarandek govori kako je to možda 

mišljenje pojedinih vijećnika samo i da se ona toga ne sjeća i da ona na toj sjednici nije ni bila 

i da ne vidi razlog zašto se ne bi smjelo komentirati. 

U raspravu se uključuje načelnik Mihael Grbavec koji govori bila ili ne vijećnica Biserka 

Tarandek na sjednici da on zna da ona dobro analizira svaki zapisnik i da se vidi u zapisniku 

ono na što se upozoravalo, a to je da se upozoravalo na djelatnicu općine koja je van svojeg 

radnog vremena komentirala na facebooku nešto što uopće nema veze s općinom, pa je 

svejedno bila prozvana na vijeću. Ističe da s obzirom na sve to i na sva događanja i prozivanja 

njega kao načelnika na facebooku i da uopće ne želi spominjati o kakvim se stvarima radi, da 

svi moraju znati da svaki komentar koji nastaje može imati i svoje posljedice. Navodi da će se 

pravno zaštititi ako se nastave komentari klevete i da je vijećnica Tarandek rekorder u oporbi 

po broju komentiranja i da se on kao načelnik uopće ne želi spuštati na tu razinu da komentira 

po društvenim mrežama i tamo vodi razgovore jer je on uvijek dostupan i da se ga može 

nazvati, a da što se tiče suradnje da joj je putem facebooka više puta uputio zahtjev za 

prijateljstvo pa ga nije prihvatila pa to onda nije suradnja. 

Vijećnica Biserka Tarandek govori da uopće nije primijetila zahtjev za prijateljstvo, no 

načelnik govori kako je prvi poništio pa poslao drugi misleći da će isti primijetiti i da opet nije 

prihvatila.  

Vijećnik Kristian Pleša nadovezuje se da vijećnica ne komentira, nego ismijava, što je 

vijećnica Biserka Tarandek demantirala navodom da samo stavi komentar koji je 

argumentirani i da nikog ne ismijava i da bi on trebao u godinu dana znati da ona kao 

vijećnica nema problema pitati na vijeću ili uputiti prijedloge i da se ne skriva iza ničega.  

 

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2022. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir upoznaje vijećnike s ostvarenim 

prihodima i rashodima u prvom polugodištu, da smo imali manjak, ali da se pokrivamo 

ostvarenim viškom iz prethodne godine te otvara raspravu po točki 1. dnevnoga reda. 

Za riječ se javlja vijećnica Biserka Tarandek ispred kluba vijećnika SDP-a i daje kratki 

osvrt.  

Upućuje pitanje načelniku koliko se odnosi u kontu intelektualne usluge na odvjetnicu Jukić, 

jer vidi da se najviše odnosi na odvjetničke usluge jer je završen spor kako piše, kako je došlo 

do minusa. Navodi kako se malo radi, a puno troši, odnosno nije da se ne radi uopće, ali jako 

malo. 

Načelnik Mihael Grbavec govori kako je za odvjetnicu Jukić utrošeno 74.496,87 kn i da je 

to sudski trošak odvjetnika, kako i piše u izvješću u 3. točki sjednice. 

Govori kako je manjak jer se možda podmirio kakav stari račun iz prošle godine, ali da smo 

mi stalno u plusu. Da nije manjak, jer smo imali višak koji se uvijek može potrošiti. Navodi 

da se možda radilo više prvih 6 mjeseci i da svi znamo kakva je prva polovica godine, a kakva 

druga. Ne vidi na koji način bi vijećnici objasnio zbog čega je došlo do manjka.  

Vijećnica Biserka Tarandek pojašnjava načelniku da brka pojmove, da je proračunski 

manjak ostvareni, da zna da imamo sredstva na žiroračunu, ali da je svejedno proračunski 

manjak ostvaren. Vijećnica ističe da se nada da do kraja godine ne bude takav veliki manjak. 

Također ističe da ju malo čudi što se nisu platili računi i zbog čega nisu te upućuje načelniku 

pitanje da li je namjestio račune i koliko je računa iz prošle godine knjižio u ovu i namjestio 

financijski rezultat. 

Načelnik se očitovao da, da je išta namještao onda bi po toj teoriji i sada namjestio. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir zatvara raspravu i daje na glasovanje 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2022. godinu koji je 

usvojen sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“. 
 

TOČKA 2. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01.01.2022. do 30.06.2022. godine 

 

Predsjednica Milena Granatir navodi da su svi vijećnici načelnikovo izvješće primili u 

materijalima za sjednicu te otvara raspravu. Za riječ se javila vijećnica Biserka Tarandek koja 

navodi da je načelnik sve lijepo pobrojao koje su njegove ovlasti i da je to sve super, ali moli 

da je se ispravi ako je u krivu da je od projekata Urbia napravila za dvoranu, Geotop za ulicu 

Dr. Vinka Žganca. 

Načelnik Mihael Grbavec govori kako treba najprije znati kako se projekti rade i da je 

Geotop geodetski ured i da geodeti rade izmjere na terenu, pa su tako i za ulicu Dr. Vinka 

Žganca, kao i za Školsku radili i da rade izmjere u Gornjem Kraljevcu i mnoge druge izmjere, 

a da tek onda projektanti rade projekte. Da se u izradi projekata koriste izmjere geodeta tako 

da ne, Geotop nije izradio projekt ulice Dr. Vinka Žganca. 

Vijećnicu Biserku Tarandek zanimalo je što je načelnik radio u ovih 6 mjeseci, na što je 

načelnik postavio protupitanje vijećnici ako to nije vidljivo iz njegovog izvješća, ali da će on 

sve to ispočetka ponoviti. Načelnik govori da se asfaltirala ulica Prečna koja je projekt iz 

prošle godine, da se asfaltirao Brodec, izrađuju se različiti projekti, radi se školsko igralište. 

Objašnjava vijećnici kamo sve su se aplicirali projekti u prvih 6 mjeseci i slično i navodi da 
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smatra da je dosta napravljeno. Na upit vijećnice koliko smo dobili novaca za Školsku ulicu, 

načelnik odgovara da 170.000,00 kuna.  

 

Predsjednica zatvara raspravu te daje na glasovanje načelnikovo izvješće.  

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine 

usvojeno je 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“. 

 

TOČKA 3. 

Izvješće načelnika o sudskom sporu Općina Vratišinec – Velkom d.o.o. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje odmah riječ načelniku. 

Načelnik Mihael Grbavec govori kako je on bio još školarac kad se počelo sa sanacijom i da 

on nije odgovoran. Čita svoje izvješće i upoznaje vijećnike s čitavim procesom i objašnjava 

kamate odnosno da je Ugovorom bilo definirano 10%, ali da se kasnije sklopio sporazum koji 

nam je išao u prilog pa su definirane kamate od 7%. Također navodi kako se uštedjelo samim 

time jer se i za određeni period ni nije obračunavala kamata i da dobro da se nisu 

obračunavale zakonske zatezne kamate jer su one u određenom periodu iznosile i 17%.  

Vijećnik Mario Nemec postavio je pitanje načelniku zbog čega je došlo do toga, da je on to 

malo pratio i da se očito išlo u sanaciju bez nekog zaleđa i da je to općini sada uteg i da nas je 

to sada unazadilo te da li on kao načelnik može pokrenuti proces odgovornosti. 

Načelnik Mihael Grbavec postavio je protupitanje na što točno da pokrene proces, da li na 

potpisan Ugovor? Objašnjava vijećniku da nije bilo toliko novaca, da su se plaćale cesije, da 

je Velkom otišao u stečaj. Da se znalo da će se kad-tad platiti kamata jer je to kao i kad uzmeš 

kredit, da nitko neće zaboraviti kamate. Govori da je 2007. godine donesena Odluka o sanaciji 

od strane vijeća i da su tada prema zapisniku iz sjednice bili vijećnica Tarandek i vijećnik 

Mlinarić. Da se sanacija provodila metodom ex-sito što znači da se sve smeće vadilo van i 

vozilo u Totovec. Navedena Odluka se tada donijela jednoglasno i da je kompletno tadašnje 

vijeće glasovalo za. Stopirana je sanacija Močile, a Projnice su bile gotove. Ističe kako je i 

njemu samom to teško za objasniti. 

Načelnik govori kako je svjestan da nam je to uteg, ali da će svaki daljnji projekt biti uteg, jer 

su to milijunski iznosi, ali da se od 2007. puno napravilo. Da npr. jedna dvorana košta 15 

milijuna kuna. 

Vijećnik Kristian Pleša upitao je načelnika koliko se uštedjelo, ali načelnik odgovara da je to 

teško reći s kamatama. 

Vijećnica Biserka Tarandek uključuje se u raspravu s primjedbom da ne može vjerovati što 

čuje od načelnika. Navodi kako je sada sigurna da je i njegova odgovornost kao i od bivšeg 

načelnika, njegove zamjenice i vijećnice Jambrošić. Navodi kako je njih četvero politički 

odgovorno za to gdje se sada Općina Vratisinec nalazi i da je naša općina zadnja u 

komunalnim standardima. Vijećnica Biserka Tarandek govori koliko su zapravo obje sanacije 

trebale iznositi što je vidljivo iz kopija koje je pročelnica kopirala i dala svima na stol i da je 

to rekla i revizija. Ističe da će sve ovo platiti mještani i da su oni o tome govorili u prosjeku 4 

puta na godinu, otprilike 40 puta se pitalo za ugovor. Na samom kraju vijećnica je upitala 

načelnika koliko je platio sudskog vještaka za kamate, na što se očitovao načelnik da ništa i da 

se odgovor ne bude promijenio i da vijećnica ne treba slati nikakav pristup informacijama jer 

ju budemo odbili.  

Vijećnica Biserka Tarandek se nadovezala kako smo za te novce koliko smo platili po 

Ugovoru i kamate mogli imati vrtić, dvoranu, ali mi ništa nemamo jer se još u 2022. godini  

mi razgovaramo o sanaciji. 
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Vijećnik Zdravko Mlinarić ističe da je načelnik malo prije rekao da jedna dvorana košta 15 

milijuna, a vijećnica Tarandek govori kako se po njezinome moglo za ove novce platiti i vrtić 

i dvorana.  

Vijećnica Biserka Tarandek govori kako se vozila kroz Celine i da je poražavajuće da su 

nas jedne Celine pretekle i da nas je bivši načelnik stalno lagao govoreći da nikakvih kamata 

neće biti, a gledajte sad eto kamate se ipak plaćaju. 

Predsjednica vijeća upitala je vijećnicu Biserku Tarandek zašto je glasala 2007. za 

sanaciju, a znala je da nema financijskih sredstava, a bili ste za, a opet istakla je da je sama 

sanacija očito bila neophodna za napraviti. Vijećnica Biserka Tarandek navodi kako uopće 

nije problem u donošenju same Odluke, da su se svakakve odluke donosile, sazivale sjednice 

u 12 sati za poduzetničku zonu, pa ju još uvijek nemamo.  

Vijećnik Zdravko Mlinarić pojašnjava kakav je zakon i kako se morala odabrati ponuda 

Velkoma prema procesu javne nabave. 

Predsjednica vijeća Milena Granatir ističe da vjeruje da se bivši načelnik borio za što bolji 

ishod sa sanacijom, a da poduzetnička zona ne ovisi ni o njemu, načelniku ni vijeću već 

državnim institucijama. 

Na samom kraju vijećnica Biserka Tarandek govori da se radi o javnom novcu, a 

pojedinačno je svaki odgovoran za sebe. Bivši načelnik se trebao ponašati kao dobar 

gospodarstvenik, a on se nije znao izboriti za nas i da ćemo mi mještani to sada platiti. 

 

Predsjednica Milena Granatir zatvara raspravu i ovu točku dnevnog reda. Po ovoj točki 

vijećnici ne glasaju. 

 

TOČKA 4. 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vratišinec za 2022. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Upoznaje 

vijećnike kojim kriterijima su se vodili članovi Povjerenstva za javna priznanja te otvara 

raspravu. 

Vijećnica Biserka Tarandek upitala je predsjednicu da li zna u kojoj udruzi je bila Anica 

Sabolčec, pošto su istu odabrali za pečat. 

Predsjednica Milena Granatir odgovara da je ista bila u pjevačkom zboru, da je ista 

nažalost preminula, da je bila aktivna i da su je zato odabrali. Također ističe kako se 

povjerenstvo vodilo kriterijem da se priznanja ne cijene, a naročito ne visoka priznanja kao 

što je plaketa i da su odlučili da će se dodijeliti 1 plaketa, 2 pečata. Nakon toga vijećnica 

Biserka Tarandek pita zašto onda zbor nije dobio bar pečat s obzirom da je i Anica bila 

njihov član. Predsjednica Milena Granatir govori da su već odabrali 2 kandidata 

jednoglasno kao povjerenstvo i upitala prisutne što ćemo dati zboru kad bude imao 10 godina 

ako im sada damo plaketu ili pečat koji je također visoko priznanje. Smatram da su oni 

kvalitetni da promoviraju općinu, ali djeluju tek 7 godina, a npr. jedan NK  Napredak 50 

godina istaknula je predsjednica Milena. Vijećnicu Biserku Tarandek zanimalo je zašto su 

zboru odbili i prijedlog za najstarijeg člana, na što se očitovala predsjednica Milena objasnivši 

da bi za rad u udruzi svaka udruga trebala dodijeliti svoju nagradu, da si član neke udruge jer 

to voliš i cijeniš i da se povjerenstvo vodilo iskrenim kriterijima da svaki od dobitnika plakete 

ili pečata bude ponosan. 

 

Predsjednica zatvara raspravu i daje kandidate na glasovanje. Vijećnica Biserka Tarandek 

obavještava vijećnike i zapisničara da se izuzima iz glasovanja za svakog od kandidata. 
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Predsjednica Milena Granatir svakog od predloženog kandidata pojedinačno daje na 

glasovanje: 

- NK Napredak – Plaketa – usvojeno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 1 

„SUZDRŽANI“, 

- Anica Sabolčec, posthumno – Pečat – usvojeno s 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“, 

- Julijana Kočila – Pečat – usvojeno s 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“, 

- Ignac Mađarić – Pohvalnica - usvojeno s 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“, 

- Blanka Jalšovec – Pohvalnica - usvojeno s 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“, 

- Ivan Slamek – Pohvalnica - usvojeno s 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“, 

- Mješoviti pjevački zbor „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec – Pohvalnica -  usvojeno s 8 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“, 

- Udruga mladih Vratišinec – Pohvalnica - usvojeno s 7 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“, 

 

Općinsko vijeće donosi Odluku o dodjeli sljedećih javnih priznanja: 

 

PLAKETA OPĆINE VRATIŠINEC: 

 

1. NK “Napredak” 

 

PEČAT OPĆINE VRATIŠINEC: 

 

1. Anica Sabolčec - posthumno 

2. Julijana Kočila 

 

POHVALNICE: 

 

1. Mađarić Ignac 

2. Jalšovec Blanka 

3. Slamek Ivan 

4. Mješoviti pjevački zbor “Dr. Vinko Žganec” Vratišinec 

5. Udruga mladih Vratišinec 

 

TOČKA 5. 

Odluka o II. Izmjenama Statuta Općine Vratišinec 

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir odmah po otvaranju točke daje riječ pročelnici Emini 

Belić koja govori kako će ona u ovoj točki objasniti sve od točke 5. do 8. kako ne bi sve 

pojedinačno pa ako netko ima pitanja može slobodno pitati. Pojašnjava kako je u 

Jedinstvenom upravnom odjelu bio proveden neposredni inspekciji nadzor dana 17.02.2022. 

godine, a da smo Zapisnik primili dana 2.6.2022. godine. Pojašnjava što je sve kontrolirano i 

koje su naložene mjere. Vezano uz statut pojašnjava da vijeće mora donijeti oko uporabe grba 

Pravilnik, a onda načelnik daje odobrenje. Za odluku o socijalnoj skrbi se mijenja rok oko 

upravnog postupka i da se to ne može regulirati našim aktom jer je regulirano zakonom. Što 

se tiče Pravilnika o ocjenjivanju, Općina ga do sada nije imala, sada se donosi i svake godine 

će se redovito ocjenjivati službenici i namještenici. U Odluci u koeficijentima plaća se ne 
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povećava, samo se mijenja komunalni radnik s redarom jer po sistematizaciji imamo 

komunalnog redara. 

Vijećnica Biserka Tarandek moli pročelnicu da pročita dio inspekcijskog nadzora oko 

zapošljavanja. 

Pročelnica Emina Belić čita zapisnik i ističe kako se pogriješilo što je načelnik provodio 

intervjue sa kandidatima, a sukladno Zakonu to je trebalo odraditi povjerenstvo, ali nije da 

bilo tko od zaposlenika nema odgovarajuću stručnu spremu ili nešto takvo i da se neće 

poduzimati radnje zbog proteka vremena. 

Vijećnicu Vlatku Žganec zanimalo koji je to rok za protek vremena, na što pročelnica 

odgovara da se sukladno odredbi članka 131. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku 

nezakonito rješenje može poništiti u roku od dvije godine, a ukinuti u roku od jedne godine od 

dana dostave rješenja stranci, u kojim slučajevima rješenje mora biti u tom roku otpremljeno 

iz tijela koje je rješenje donijelo. Također istaknula je kako je 2016te bio jedan nadzor 

Ministarstva uprave i svi ti dokumenti oko zapošljavanja su njima bili dostavljeni i sve je tada 

bilo dobro, pa joj sada nije jasno kako su greške.  

 

Predsjednica zatvara raspravu. 

 

Jednoglasno s 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“ usvojena je Odluka o II. 

Izmjenama Statuta Općine Vratišinec. 

 

TOČKA 6. 

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu. Rasprave nije bilo.  

 

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vratišinec usvojena je s 9 glasova 

„ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 7. 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vratišinec 

usvojena je s 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 8. 

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 

 

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vratišinec usvojen je s 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 
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TOČKA 9. 

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Vratišinec 

 

Predsjednica Milena Granatir daje kratki uvod i obrazloženje Odluke te koji su pravni 

okviri za donošenje navedene Odluke. Navodi kako je iz Odluke vidljivo koje su to pravne 

osobe. Otvara raspravu. Rasprave nije bilo. Zatvara raspravu. 

 

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Vratišinec usvojena je s 

9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 10. 

Odluka o prihvaćanju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i 

Grada Čakovca 

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir daje načelniku riječ kako bi vijećnike upoznao o čemu 

se radi u ovoj Odluci. 

Načelnik Mihael Grbavec govori da se jasnije definiraju kriteriji, koje su obveze općine, a 

koje grada i po koji formuli se izračunava te također daje informaciju vijećnicima da je Grad 

Čakovec ovakvu vrste odluke već usvojio na svojem gradskom vijeću. Poziva vijećnike da 

podrže ovu Odluku.  

 

Predsjednica vijeća zatvara raspravu i daje Odluku na glasovanje. Odluka o prihvaćanju 

Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada Čakovca 

usvojena je s 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 11. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Dimnjačarskom obrtu Zdravko Zver na Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

Predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije bilo.  

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Dimnjačarskom obrtu Zdravko Zver na Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova usvojena je s 9 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 12. 

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Vratišinec 

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir moli pročelnicu Eminu Belić da pojasni u kratkim 

crtama ova Pravila. 

Pročelnica Emina Belić objašnjava da smo imali stari Pravilnik, da se mijenjao Zakon i sada 

moramo uskladiti. Da si je Kristina dala truda i sve pripremila za izlučivanje, a to je zbilja 

puno gradiva. Da je sam Arhiv pregledao ova Pravila i da su ona u redu, pa sada samo vijeće 

mora ista usvojiti kako bi Arhiv dao službenu suglasnost, a samim time JUO mogao onda 

napraviti izlučivanje gradiva odnosno dokumentacije. 

Predsjednica zahvaljuje na pojašnjenju i zatvara raspravu. 

 

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Vratišinec su usvojena s 9 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 
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TOČKA 13. 

Školska kuhinja 

 

Predsjednica Općinskog vijeća upoznaje vijećnike da su za ovu točku dnevnoga reda 

stigla dva prijedloga. Prvi prijedlog je prijedlog načelnika, a to je: 

 

a) Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prehrane učenika Osnovne škole Dr. Vinka 

Žganca Vratišinec 

 

b) Drugi prijedlog je prijedlog kluba vijećnika SDP-a, a on glasi: Prijedlog Odluke o 

besplatnoj užini za svu školsku djecu u šk/godini 2022-2023 

 

Otvara raspravu. 

Vijećnica Biserka Tarandek govori kako je Strahoninec besplatnu kuhinju dao svima, da je 

kao predlagatelj dodala 1 kunu za izračun. Smatra da se može uštedjeti i svima platiti školska 

kuhinja i da bi oni kao vijećnici trebali donijeti Odluku da se svima financira školska kuhinja i 

da će se rebalansom posložiti financije. Navodi da su isto već predlagali za vrijeme donošenja 

Proračuna za 2022. godinu. 

Načelnik Mihael Grbavec rekao je da je bilo riječ kako bi se kroz godinu dvije moglo plaćati 

svima u 100% iznosu, ali da ne smijemo zaboraviti što se sve daje. Da ne smijemo zaboraviti 

da je on uveo 200 kn pomoći roditeljima za nabavu radnih materijala, da toga do sada nije 

bilo. Objašnjava svoj prijedlog i da je to i jedna vrsta pomoći i da roditelji budu zadovoljni. 

Ističe da trebamo biti oprezni jer ne znamo što nas čeka.  

Vijećnica Biserka Tarandek upitala je načelnika da li naš proračun ne bi izdržao to 

povećanje koje oni predlažu i u čemu je problem da ne donesu tu odluku da se školska kuhinja 

financira 100%.  

Vijećnik Kristian Pleša nadovezao se opet na onaj dio gdje načelnik upozorava da treba biti 

oprezan.  

Vijećnica Biserka Tarandek slaže se da je teško predvidjeti što bude, ali ju zanima da li je 

stvarno teško donijeti tu Odluku i mjesečno izdvojiti te novce i da li načelniku njegov ego ne 

dozvoljava da se financira školska kuhinja. 

Načelnik je rekao da to nema nikakve veze s egom, samo oprez i da će se kroz godinu ili 

dvije platiti kuhinja u cijelosti i da kome da uzme da bi mogao platiti 100% kuhinje djeci. Da 

li su to umirovljenici, školarci, da li da se poveća komunalna naknada itd. 

Vijećnica Biserka Tarandek nadovezala se komentarom da postoji masa ljudi koji ništa ne 

dobiva, na što ju je načelnik upitao tko je to i da Općina nije socijalna ustanova.  

Vijećnica Vlatka Žganec vijećnicima obrazlaže kako je to u drugim općinama, odnosno da 

tamo načelnik daje cenzus i kad se to potroši to je to. Vijećnik Kristian Pleša na to se 

nadovezao, kako ovim prijedlogom uvijek možeš računati na 50% bez obzira koji je mjesec. 

Vijećnica Vlatka Žganec navodi kako podržava bilo kakav prijedlog, samo da se obrati 

pozornost na ove socijalnog statusa i da se to dobro provjeri. 

Vijećnik Zdravko Mlinarić iskoristio je priliku i pohvalio načelnika Mihaela Grbavca što je 

za školu kupio monitore, da je tu vijest vidio u medijima. 

Načelnik Mihael Grbavec zahvalio je na pohvali i objasnio kako je općina udovoljila 

zamolbi škole, da su računala nabavljen prije, a sad su se nabavili novi monitori. 

Vijećnica Vlatka Žganec također pohvaljuje načelnika, ali ističe da je to posao ministarstva, 

na što se nadovezao vijećnik Mario Nemec s pohvalama načelniku, ali je također istaknuo da 

je to dužnost ministarstva ili bar osnivača - županije, a ne općine, tj. da općina treba novce 

trošiti za druge stvari, ali da pohvaljuje ovu gestu. 
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a) Sa 7 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANI“ usvojena je Odluka o 

sufinanciranju troškova prehrane učenika Osnovne škole Dr. Vinka Žganca 

Vratišinec. 

 

Za prijedlog kluba vijećnika SDP-a nije se glasovalo. 

 

TOČKA 14. 

Prijedlog Odluke o izgradnji pješačko biciklističke staze u Ulici Brodec u Vratišincu 

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir daje riječ vijećnici Biserki Tarandek koja istu 

obrazlaže s obzirom da je klub vijećnika SDP-a predlagatelj iste. 

Vijećnica Biserka Tarandek ističe da bi se bar moglo krenuti s projektima i smatra da je to 

neophodno za napraviti.  

Načelnik Mihael Grbavec govori kako je za 550 m ulice Dr. Vinka Žganca po troškovniku 

predviđeno oko 2 milijuna kuna i stoga za 1,1 km ulice Brodec predloženih 500.000,00 kuna 

ne bi bilo „niti za ne znam kaj“. Govori kako on nije protiv PS, ali da je prioritet ulica Dr. 

Vinka Žganca zbog sigurnosti djece i jer je to najprometnija ulica u općini. Za istu se čeka 

građevinska dozvola. Objašnjava da se ŽUC-u predao plan radova i da se upisala pješačka 

staza ulice Brodec jer se ipak radi o njihovoj cesti. Upoznaje sve prisutne da su naručeni 

projekti izgradnje PB staze s odvodnjom, ali da ne želi govoriti o nikakvim datumima.  

Vijećnica Biserka Tarandek ističe da ulica dr. Vinka Žganca svakako jest prioritet, ali da 

treba biti i ulica Brodec i da bi trebalo donijeti Odluku kako bi se ista mogla priložiti ŽUC-u 

da vide da imamo namjeru izgradnje.  

Načelnik Mihael Grbavec govori kako ŽUC-u uopće nije potrebna nikakva Odluka kao 

prilog i da je ta odluka nepotrebna i predlaže klubu vijećnika SDP-a neka ju skine s dnevnog 

reda.  

Vijećnik Zdravko Mlinarić nadovezao se na raspravu i ističe kako je načelnik poduzeo 

radnje koje su potrebne i da on donosi Planove. 

Načelnik Mihael Grbavec govori kako je odluka na dnevnom redu jer ju je klub vijećnika 

SDP-a podnio u skladu s Poslovnikom i na vrijeme, ali da je ona neispravna i da se zasigurno 

neće moći objaviti u službenom glasniku i da će nam je vratiti na ispravak. 

Vijećnica Biserka Tarandek pohvaljuje što su projekti naručeni i ako je tako da klub 

vijećnika SDP-a navedeni prijedlog Odluke povlači s dnevnog reda sjednice.  

 

Odluka o izgradnji pješačko biciklističke staze u Ulici Brodec u Vratišincu se povlači s 

dnevnog reda te se o istoj nije glasovalo. 
 

TOČKA 15. 

Dani Općine Vratišinec – Informacija 

 

Načelnik Općine Vratišinec Mihael Grbavec preuzeo je riječ i vijećnicima istaknuo da je to 

zapravo njihova sjednica, ali da ih sve skupa poziva na istu i da su ih na stolu dočekale 

pozivnice za svečanu sjednicu OV-a. 

Upoznaje ih s programom proslave Dana Općine Vratišinec.  

14.9. – svečana sjednica u 18 sati – nastupaju MPZ i KUU 

15.9. – kod OŠ – otvorenje dječjeg igrališta i nastup mažoretkinja Mursko Središće + 

predstava Ježeva kućica  

16.9. – kod Društvenog doma Gornji Kraljevec – DVD G. Kraljevec – vježba pomlatka i 

nakon toga Večer komedije 

17.9. – Biciklijada „Putevima Općine“ i nakon toga završnica na NK Sokolu uz nastup benda 
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Vijećnicu Vlatku Žganec zanimalo je kolika je cijena predstave na što se očitovao načelnik 

da 6.000,00 kuna. Vijećnica Vlatka Žganec pohvalila je načelnika što je organizirao 

predstavu. 

Predsjednica OV-a Milena Granatir uključuje se raspravu navodeći da u programu ima za 

svakog po nešto i poziva sve da se odazovu. 

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir zatvara 15. točku Dnevnoga reda. 

 

TOČKA 16. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir otvara posljednju točku sjednice. 

 

Vijećnica Biserka Tarandek uputila je pitanje načelniku koliko točno iznosi mjesečna rata 

za kamatu Velkom. 

Načelnik Mihael Grbavec očitovao se da mjesečna rata iznosi: 123.802,00 kuna, da je prva 

iznosila nešto više odnosno 185.702,98 kn, a posljednja 123.801,96 kn. 

Nadalje vijećnicu Biserku Tarandek zanima kada bi bila gotova pješačka u ulici Dr. Vinka 

Žganca, na što odgovara načelnik da se sada radi magistralni vod, da se kopa po istim 

mjestima i da bi komplet moglo biti gotovo na proljeće. 

Vijećnica Biserka Tarandek uputila je pitanje načelniku što je sa Školskom ulicom i tko je 

odgovoran da se u projektu izostavilo dio ulice, na što načelnik odgovara da je odgovoran 

investitor Međimurske vode, ali da smatra da će oni to riješiti na naše zadovoljstvo, da je 

napravljena prijava početka građenja, da su ugovori s Tegrom potpisani i da bi trebali početi 

izvoditi radove.  

Na samom kraju sjednice vijećnica Biserka Tarandek postavila je pitanje vezano uz spor 

ulice Ograda i što je s tim te tko nas u sporu zastupa. 

Načelnik Mihael Grbavec odgovara da nas zastupa odvjetnica Jukić, da bi bilo neozbiljno 

tijekom spora mijenjati odvjetnika i da je ročište zakazano za 14. rujna.  

Na informaciju oko toga tko nas zastupa u sporu, vijećnica Biserka Tarandek postavlja 

pitanje ne radi li se o sukobu interesa s obzirom da je supruga bivšeg načelnika radila kod 

odvjetnice, na što vijećnik Zdravko Mlinarić odgovara da se ne radi o nikakvom sukobu 

interesa jer njegova supruga već dugo ne radi kod nje.  

 

S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednica vijeća Milena Granatir zatvara sjednicu i 

zahvaljuje vijećnicima. 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 19:53h 

 

 

 

 

 

       ZAPISNIČARKA:                                                                        PREDSJEDNICA:  

        Magdalena Šoltić           Milena Granatir 

 

                 


