
 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

KLASA: 021-05/21-01/02 

URBROJ: 2109/19-01-21-2 

Vratišinec, 13. ožujka 2021. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 12. ožujka 2021.g. u dvorani 

Doma kulture Općine Vratišinec s početkom u 19:00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec, zamjenica predsjednika 

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

Tarandek, Katarina Kukovec, Jolanda Novak i Damir Perhoč 

 

Odsutni vijećnici: Marinko Žganec i Biserka Strniščak 

 

Ostali prisutni: načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić, zamjenica načelnika Milena 

Granatir, računovodstvena referentica Magdalena Šoltić, referentica za opće i upravne poslove 

te poslove vijeća Kristina Tuksar i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Maja Igrec Žerdin 

 

Ispred Medija: List Međimurje – Dragutin Kliček 

                          Međimurske novine – Božena Oletić Malekoci 
                            

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec sve srdačno pozdravlja  

te otvara 22. sjednicu Općinskog vijeća, utvrđuje kvorum. Utvrđuje da nedostaje vijećnik 

Marinko Žganec i vijećnica Biserka Strniščak  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vratišinec Mihael Grbavec predlaže dnevni red za 

22. sjednicu OV-a, čita sve točke Dnevnog reda, ispričava se i pozdravlja sve prisutne i nakon 

toga otvara raspravu po prijedlogu Dnevnoga reda.  

Vijećnica Biserka Tarandek sve pozdravlja. Dopune na prijedlog Dnevnog reda nema, iako 

ima primjedbu na 17. točku – donošenje Odluke o kupnji nekretnina (točka bez nazočnosti 

javnosti) te spominje kako nikad nije bilo potrebe za isključenje javnosti i traži objašnjenje.  

Predsjednik OV-a Mihael Grbavec ukratko objašnjava te se poziva na članak 95. stavak 2. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 

12/13, 5/18, 4/20) i navodi kako će se sve detaljnije objasniti kada dođemo do točke 17. 

Dnevnog reda.  

Vijećnica Biserka Tarandek se ne slaže sa odlukom da bi se točka 17. Dnevnog reda održala 

bez nazočnosti javnosti te navodi da Općina nije tajna organizacija i nije način da se odluka 

donosi bez javnosti te da će vijećnici SDP-a ostati suzdržani od glasanja dnevnog reda.  

Predsjednik OV-a Mihael Grbavec navodi da će svaki od vijećnika na sjednici potpisati 

Izjavu o čuvanju tajne ( čl.95. st.4. Poslovnika) jer smatra da ima opravdane razloge.  



Vijećnica Biserka Tarandek spominje da to nije u redu i da će Klub vijećnika SDP-a napustiti 

sjednicu jer ne mogu pristati na donošenje odluke bez nazočnosti javnosti.  

Predsjednik OV-a Mihael Grbavec poziva se na sjednice drugih Općina i organizacija.  

Vijećnica Biserka Tarandek naglašava kako ne postoji opravdani razlog za kupovanje 

nekretnine. 

Klub vijećnika SDP-a –  vijećnici Biserka Tarandek, Damir Perhoč, Katarina Kukovec i Jolanda 

Novak, napuštaju sjednicu jer ne žele prisustvovati bez nazočnosti javnosti, a u tom trenutku 

Predsjednik OV-a Mihael Grbavec saziva stanku od 15 minuta koja započinje u 19:10 sati. 

Predsjednik OV-a Mihael Grbavec nastavlja Sjednicu nakon kratke stanke u 19:25 sati na 

koju se pridružuje vijećnica Biserka Strniščak koja je opravdala unaprijed svoje kašnjenje zbog 

poslijepodnevne smjene na poslu, te ju pozdravlja i utvrđuje da Sjednica i dalje ima kvorum za 

nastavak. Provjerava ima li daljnjih dopuna za Dnevni red. Dopuna nije bilo. 

Predsjednik Općinskog vijeća  Mihael Grbavec Dnevni red daje na glasanje. Predloženi 

Dnevni red se usvaja s 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“,  te on glasi: 

 

1. Donošenje Statuta Općine Vratišinec 

2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2020. godinu 

4. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu  

5. Izvješće o Izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vratišinec za 2020. godinu 

6. Izvješće o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2020. godinu 

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

Općine Vratišinec u 2020. godini 

8. Izvješće načelnika za period 01.07.2020. – 31.12.2020. godine 

9. 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 2020. godinu 

10. Godišnje Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2020. godinu 

11. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Vratišinec 

za 2020.godinu 

12. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu 

13. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

14. Donošenje Odluke o stipendijama za studente s područja Općine Vratišinec za akademsku 

godinu 2021./2022. 

15. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima s 

područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2021./2022. 

16. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Vratišinec 

u dječjim vrtićima 

17. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina (točka bez nazočnosti javnosti) 

  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika s 21. 

sjednice Općinskog vijeća. Rasprave nema. Predsjednik OV-a Mihael Grbavec daje na glasanje 

Izvod iz zapisnika s 21. sjednice.  Izvod iz zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec prihvaćen je s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   
 

 

 

 



TOČKA 1. 

 

Donošenje Statuta Općine Vratišinec 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i objašnjava najvažnije 

promjene te usuglašavanje Statuta sa Izmjenama i dopunama Zakona. Rasprave nema te daje 

na glasanje Donošenje Statuta  Općine Vratišinec koji je prihvaćen s 6 glasova „ZA“, 0 

“PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 2. 

 

Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i objašnjava najvažnije dijelove 

koje Poslovnik kao jedan od  glavnih dokumenata uređuje. Otvara raspravu.  

Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Štefanija Jambrošić pozdravlja sve prisutne, te 

napominje da Klub vijećnika podržava stupanje na snagu novog Poslovnika.  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje Donošenje Poslovnika 

Općine Vratišinec koji je prihvaćen s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   
 

TOČKA 3. 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2020. godine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i ukratko čita prihode i rashode 

iz Izvještaja, te napominje da je iz iznosa vidljivo da je Općina nastavila sa trendom plusa u 

blagajni i da se sredstva ulažu u razne projekte unatoč krizi koja je nastala uslijed korona virusa, 

te nije naškodila proračunu. Otvara raspravu. 

Računovodstvena referentica Magdalena Šoltić upoznaje vijećnike sa stanjem prihoda i 

rashoda, obveza i potraživanja na dan 31.12.2020. te ukratko predstavlja Izvještaj. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zahvaljuje na uključivanju u raspravu te daje 

riječ gospodinu načelniku Općine Vratišinec Zdravku Mlinariću koji se osvrnuo na višak u 

blagajni koji iz godine u godinu povećavamo. Napominje da na računu postoje određena 

sredstva, da se sufinancira projekt aglomeracije te da su radovi u velikom intenzitetu u 

Vratišincu, da se ulaže u asfaltiranja u Gornjem Kraljevcu, isto tako da se sufinanciraju razni 

drugi projekti, napominje da je zadovoljan i projektima iz kulture i športa. Ulaže se u školstvo, 

nabavljene su pametne ploče, sufinancira se boravak djece u dječjim vrtićima, isto tako se ulažu 

sredstva u studentske kredite i stipendije. Svima koji su sudjelovali se zahvaljuje sa par riječi 

te stoji svima na raspolaganju za više informacija.  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec se zahvaljuje na obrazloženju načelnika te 

daje na glasanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec koji je prihvaćen s 

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

 

TOČKA 4. 

 

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i napominje da su podaci 

izvučeni iz Proračuna te nema potrebe za daljnje obrazloženje. Rasprave nema te daje na 

glasanje Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu koji je prihvaćen s 6 glasova 

„ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   



TOČKA 5. 

 

Izvješće o Izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vratišinec za 2020. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i ukratko objašnjava projekte iz 

samog Izvješća te način na koji su se financirali. Rasprave nema te daje na glasanje Izvješće o 

Izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2020. godinu koje je prihvaćeno s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 6. 

 

Izvješće o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vratišinec za 2020. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i ukratko objašnjava 

projekte iz samog Izvješća te koji je iznos na njih potrošen. Rasprave nema te daje na 

glasanje Izvješće o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vratišinec za 2020. godinu koje je prihvaćeno s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 

0 „SUZDRŽANA“.   
 

TOČKA 7. 

 

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

područje Općine Vratišinec u 2020. godini 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i daje uvid o korisnicima 

iz kulture i športa, te udrugama sa područja Općine Vratišinec koji se financiraju. Rasprave 

nema te daje na glasanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i 

udrugama za područje Općine Vratišinec u 2020. godini za 2020. godinu koje je 

prihvaćeno s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   
 

TOČKA 8. 

 

Izvješće načelnika za period 01.07.2020. – 31.12.2020. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i daje riječ gospodinu načelniku 

da komentira i obrazloži svoje izvješće i otvara raspravu. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić navodi kako je sve dosta jednostavno 

napravljeno i sažeto. Nabraja projekte i ugovore te objašnjava tko je što radio. Ističe projekt za 

Most Brodec za koji je raspisan natječaj javne nabave. Izvješće sadrži popis studenata koje 

stipendiramo. Daje mogućnost na dodatna pitanja.  

Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Štefanija Jambrošić spominje da su detalje 

raspravljali na Klubu vijećnika, te da se odradilo puno projekata koji su se uspjeli održati prema 

epidemiološkoj situaciji. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje Izvješće načelnika za period 

01.07.2020. – 31.12.2020. godine koje je prihvaćeno s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“.   
 



TOČKA 9. 

 

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 2020. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku, te se ukratko osvrće na prihode 

i na rashode, te projekte koji su financirani. Rasprave nema te daje na glasanje 9. točku 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 2020. godinu koja je prihvaćena 

s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   
 

TOČKA 10. 

 

Godišnje Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2020. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku te pohvaljuje suradnju njega kao 

predsjednika Općinskog vijeća sa Savjetom mladih koja je korektna i na visokoj razini. 

Zahvaljuje na sudjelovanju i organizaciji raznih manifestacija i projekata od kojih osobito ističe 

prikupljanje donacija građana za stradale u potresu za građane iz područja Petrinje gdje se 

pokazala humanitarnost kroz Crveni križ i Savjet mladih i pokazalo da smo mala Općina 

velikog srca. 

Otvara raspravu.   

Zamjenica načelnika Milena Granatir pohvaljuje aktivnost Savjeta mladih i samo izradu 

izvješća. 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić također pohvaljuje suradnju, trud i ističe da 

Savjet mladih radi za sve mještane Općine i izvršava puno projekata. 

Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Štefanija Jambrošić se pridružuje čestitkama na 

uspješnom radu i suradnji i zahvaljuje na pomoći koju Savjet mladih pruža u izvršavanju svih 

projekata. Također pohvaljuje rad unatoč malim sredstvima koja su dobili.  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec ističe da je lijepo čuti pohvale na sjednici i 

zahvaljuje na uključivanju u raspravu te daje na glasanje Godišnje Izvješće o radu Savjeta 

mladih Općine Vratišinec za 2020. godinu koje je prihvaćeno s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ 

i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 11. 

 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine 

Vratišinec za 2020.godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje kratki uvod u točku, posebno spominje 

potres koji nas je zadesio. Rasprave nema te daje na glasanje Izvješće o izvršenju Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Vratišinec za 2020.godinu koje je prihvaćeno 

s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   
 

 

 

 

 



TOČKA 12. 

 

Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti za 

2021.godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje kratki uvod i prepušta riječ načelniku 

Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić koji se osvrće na Ugovor sa trg. društvom Pogrebnik iz 

Mačkovca i daje informaciju da moramo pripremiti novi ugovor kako bi nesmetano dalje mogli 

obavljati poslove komunalnih djelatnosti u roku od mjesec dana koliko traje otkazni rok jer je 

došlo do sporazumnog raskida ugovora. Općina je suvlasnik u trg. društvu Murs-ekom pa bi 

zbog te činjenice prešli iz jedne firme u drugu uz uvjet da se zadrži cijena koju imamo sa 

sadašnjim potpisnikom ugovora, jer je cijena Murs-ekoma bila u natječaju veća od cijene koju 

je dalo trg. društvo Pogrebnik. Ugovor se isto tako može raskinuti.  

Rasprave nema te daje na glasanje Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti za 2021.godinu koja je prihvaćena s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 13. 

 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i kratko objašnjava Program. 

Rasprave nema te daje na glasanje Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2021. godinu koji je prihvaćen s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   
 

 

TOČKA 14. 

 

Donošenje Odluke o stipendijama za studente s područja Općine Vratišinec za 

akademsku godinu 2021./2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i napominje što mu je žao što 

nema oporbe jer se ovdje govori o sufinanciranju mladih na kojima i ostaje Općina. Općina bi 

stipendirala prema ovoj Odluci 12 stipendija, a ukoliko će se javiti potrebe za više o tome će se 

donijeti odluka ovisno o odazivu na natječaj. Trenutno imamo 18 stipendista. Rasprave nema 

te daje na glasanje Donošenje Odluke o stipendijama za studente s područja Općine Vratišinec 

za akademsku godinu 2021./2022. koja je prihvaćena s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 15. 

 

Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima 

s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2021./2022. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje kratki uvod o dodjeli jednokratne financijske 

potpore redovnim studentima s područja Općine u iznosu od 400,00kn i otvara raspravu.  

Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Štefanija Jambrošić pohvaljuje ovu Odluku. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje Donošenje Odluke o dodjeli 

jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine Vratišinec za 

akademsku godinu 2021./2022. koja je prihvaćena s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANA“.   



 

TOČKA 16. 

 

Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine 

Vratišinec u dječjim vrtićima 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec otvara točku i ukratko objašnjava Odluku 

kojom bi se povećalo sufinanciranje Općine za boravak djece u vrtićima i to:  

na 550kn poludnevni boravak, 700kn cjelodnevni boravak i 900kn jaslice 

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić osvrnuo se na porast cijena te bi time sada 

Općina sufinancirala 56 do 58% sa 100kn višom cijenom iznosa sufinanciranja na račun 

proračuna i smatra da budu roditelji zadovoljni tom Odlukom.  

Vijećnica Lucija Škvorc zahvaljuje na povećanju iznosa sufinanciranja.  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec daje na glasanje Donošenje Odluke o 

sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Vratišinec u dječjim vrtićima 

koja je prihvaćena s 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.   

 

TOČKA 17. 

 

Donošenje Odluke o kupnji nekretnina (točka bez nazočnosti javnosti) 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec obraća se predstavnicima medija te ih 

obavještava da je slijedeća točka Dnevnog reda bez nazočnosti javnosti.  

Sukladno članku 95. st. 3. Poslovnika prije prelaska na raspravu o pitanju o kojem se raspravlja 

bez nazočnosti javnosti, predsjednik Općinskog vijeća poziva osobe čija nazočnost nije 

potrebna da napuste dvoranu kako ne bismo naštetili Općini. Isto tako ih obavještava da će 

službeno izvješće dobiti nakon proteka određenog roka.  

Predstavnici medija u 20:11 sati napuštaju dvoranu.  

 

Prema članku 91. Poslovnika vodi se odvojeni zapisnik kad se na sjednici raspravlja i odlučuje 

o povjerljivoj stvari i kad je sa rasprave isključena javnost. 

 

AKTUALNI SAT 

Predstavnik Lista Međimurja Dragutin Kliček vraća se u dvoranu 20:54 sati. 

Zamjenica načelnika Milena Granatir javlja se za riječ te postavlja pitanje načelniku kako i 

kada bude se usporila brzina na ulazima u naselja. Načelnik odgovara kako je imao nekoliko 

prijedloga: kamera u Remisu, lažne kamere, usporivači brzine te da je to u postupku rješavanja 

po žurnom postupku i čeka se izrada elaborata.  

Nadalje, imamo raspisani natječaj javne nabave za Most Brodec, te bi radovi trebali početi 

krajem travnja/početkom svibnja. Zamjenica načelnika Milena Granatir postavlja pitanje da 

li Hrvatske vode sufinanciraju projekt, načelnik na to komentira da uz njih sufinancira i ŽUC 

iz svog proračuna, da će se tim projektom raditi promjene na samim zavojima te pješačke staze 

duž mosta.  

Zamjenica načelnika Milena Granatir postavlja pitanje o tijeku radova kanalizacije u 

Vratišincu, na što joj načelnik odgovara kako je bio u obilasku, te da radovi idu u punom tijeku 

i da se počelo sa priključcima te da se nastavlja po ulici Brodec sa frezanjem postojećeg asfalta. 

Napominje da je jako zadovoljan sa izvođačima radova – Tegrom. Priključak je besplatan, osim 

troška od kuće do samog šahta, te da radove i projekt financira EU.  

Načelnik spominje i objašnjava novi sustav grijanja koji je završen u Domu kulture u Vratišincu 

i da je sam projekt financiran iz sredstava koja nam je dodijelilo Ministarstvo regionalnog 



razvoja. Isto tako da je grijanje u izradi i u Domu u G. Krajevcu, te da se izvode radovi u klubu 

Napredak G. Kraljevec na tuševima i sanitarijama.  

Daljnja tema bila je rekonstrukcija Prečne ulice u Vratišincu za što su dobivena sredstva od 

Ministarstva regionalnog razvoja.  

Načelnik se dalje nadovezuje na radove asfaltiranja u G. Kraljevcu. 

Vijećnik Stjepan Šafarić postavlja pitanje o izgradnji Sportske dvorane u Vratišincu, na što 

načelnik odgovara da nemamo financijsku mogućnost, te da bi se morala napraviti ponuda od 

strane banke za isplatu u ratama, te da bi to bio projekt zajedničkog financiranja nas i županije  

i da će o tome odlučiti Vijeće.  
Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Štefanija Jambrošić komentira da njeno djelovanje kao 

člana Murs-ekoma u Nadzornom odboru nije tajno i da smatra da nije dužna izvještavati Vijeće o svojim 

naknadama. Spominje da se odazvala svakoj sjednici, da se sve odluke donose zajednički i da je 

predsjednik Nadzornog odbora Murs-ekoma pohvalio sve članove Nadzornog odbora na fer i korektnom 

sudjelovanju na sjednicama, te da svi kao članovi dobivaju isto. Govori tko ima najviše članova u 

Nadzornom odboru od suvlasnika, a da objave po facebook stranicama neće komentirati.  

Predsjednik Općinskog vijeća Mihael Grbavec zahvaljuje na sudjelovanju i zatvara 22. 

Sjednicu Općinskog vijeća.  

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić se pridružuje zahvali i pozdravlja sve 

prisutne. 

Završava u 21:25 sati 

 

 
 

          Zapisničar:                  Predsjednik Općinskog vijeća: 

Kristina Tuksar, v.r.               Mihael Grbavec, v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


