
Z A P I S N I K 

 
s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 22. siječnja 2020. godine u Velikoj 
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 sati 
 
Sjednica Vijeća je javna. 
 
Predsjedavajući Vijećem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća 

 
Zapisničar: Valentina Kristić 

 
Nazočni vijećnici: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik 
Vijeća, Damir Fašaić – drugi potpredsjednik Vijeća, vijećnici: Tihomir Antolković, Damir 
Tomljenović (Na sjednicu Vijeća je došao na početku Aktualnog sata za vrijeme odgovora po 
prvom pitanju) , Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić (Na sjednicu Vijeća je došao u tijeku 
Aktualnog sata za vrijeme odgovora), Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, 
Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. 
 
Nenazočni članovi:  Mijo Mijatović  
 
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika, Andreja 
Tanasković - pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek –  pročelnica 
Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o., 
Damir Lončarić – pomoćnik pročelnika za urbanizam, Izrađivač plana – David Cvetko, Mladen 
Octenjak – direktor „Plin Vrbovec“ d.o.o.,  Nirvana Sesvečan – predsjednica Savjeta mladih 
Grada Vrbovca, Marko Belošević – stručni suradnik za opće poslove i direktor Gradskih 
objekata Vrbovec d.o.o., Sanja Lazić Wardell – ravnateljica RAG-a Vrbovec, Martina Sanković – 
ravnateljica Narodne knjižnice Vrbovec, mediji i građani 
 
 
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 26. sjednicu Vijeća. Potom je konstatirao 
da je sjednici nazočno 14 (četrnaest) od 17 (sedamnaest) vijećnika odnosno da Vijeće ima 
kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Potom je iznio da je Dnevni red primljen u 
materijalima te postavio pitanje da li ima potrebe za izmjenama ili dopunama predloženog 
Dnevnog reda. Obzirom da potrebe za izmjena i dopuna predloženog Dnevnog reda nije bilo, 
predsjednik Vijeća utvrdio je isti kako slijedi 
 
 

D N E V N I   R E D 

 
 
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenoj ostavci i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika vijećnice te polaganje Svečane prisege 
     Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 

Izvjestitelj: Stjepan Fotović – predsjednik Povjerenstva 
 



Izvješće mandatnog povjerenstva podnio je predsjednik Povjerenstva Stjepan Fotović. U 
Izvješću se utvrđuje da je na izborima za članove Gradskog vijeća Grada Vrbovca održanog 21. 
svibnja 2017 g. izabrana Maja Novosel. Imenovanoj mandat miruje u Gradskom vijeću Grada 
Vrbovca. Dužnost zamjenika za vijećnicu Maju Novosel vršio je Ivan Svečnjak od 31. siječnja 
2018. g. Imenovani je podnio ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća 08. siječnja 2020. g . 
SDP odredio je  Luku Lackovića za obnašanje dužnosti zamjenika vijećnice Maje Novosel u 
vijeću Grada Vrbovca, koji je bio na kandidacijskoj listi  SDP-a i Laburista za izbor članova 
Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Predsjednik Povjerenstva iznio je da su slijedom iznesenog 
ispunjeni svi zakonski i statutarni uvjeti za prestanak mandata dužnosti zamjenika vijećnika 
Ivana Svečnjaka te početak obnašanja dužnosti vijećnika Luke Lackovića u Gradskom Vijeću 
Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća primio je na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva.  
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnika Luku Lackovića da položi prisegu. Predsjednik Vijeća 
pročitao je Svečanu prisegu te je vijećnik Luka Lacković  prisegnuo i istu potpisao. Predsjednik 
Vijeća čestitao je novom vijećniku.   
 
Zaključak  o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva KLASA: 021-05/20-01/02; 
URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.  
 
 
AKTUALNI SAT 
  

               2.    Donošenje Odluke o: 
     a) razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 

  b) izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
              Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora 
 
3. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Grada Vrbovca 

 Predlagatelj: Gradonačelnik 

                       Izvjestitelj: Izrađivač Plana – ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o., Zagreb 
 

4. Analiza postojećeg stanja i smjernice uslijed predstojeće liberalizacije tržišta plina 

Predlagatelj: Gradsko vijeće Grada Vrbovca 
Izvjestitelj: Mladen Octenjak  – direktor PLIN VRBOVEC  d.o.o 

 
5. Donošenje Odluke o izmjena o dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole Vrbovec 

na dvije skupine 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada 

Vrbovca 
 

6. Donošenje Odluke o usvajanju: 
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu 

b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu 

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Vrbovca 
Izvjestiteljica: Nirvana Sesvečan – predsjednica Savjeta mladih Grada Vrbovca 



 
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca 

za 2019. godinu 

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Vrbovca 
Izvjestitelj: Nirvana Sesvečan – predsjednica Savjeta mladih Grada Vrbovca 

 
8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada 

Vrbovca 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada 

Vrbovca 
 

9. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada 
Vrbovca 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje 
Izvjestitelj: Tihomir Antolković – predsjednik Odbora 

 
10. Donošenje Odluke o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije te plana  zaštite od požara za Grad Vrbovec 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika 

 
11. Donošenje Odluke donošenju Plana djelovanja Grada Vrbovca u području 

prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika 

 
12. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih članova u 2020. godini   
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Izvjestitelj: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i 

gospodarstvo 
 

13. Prijedlozi i mišljenja 

 
Predsjednik Vijeća konstatirao je da je 18.11 sati te da započinje Aktualni sat. Potom je iznio 
da će Aktualni sat trajati sve do kada bude zainteresiranih. 
 
 AKTUALNI SAT 
 
I STJEPAN FOTOVIĆ –  Laburisti  
Vijećnik je postavio pitanje za direktora Komunalca Vrbovec d.o.o. Naveo je kako se jučer u 
medijima vidjelo da je u Komunalac stiglo dvokomorno vozilo. Rekao je kako ga interesira 
kolika će se ušteda postići s tim novim dvokomornim vozilom i da li je to multi funkcionalno 
vozilo, te da li će ga moći koristiti u neke druge svrhe. Zatim je postavio još jedno pitanje 
direktoru po pitanju stanja reciklažnog dvorišta, odnosno kako napreduju radovi. 
 



Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. 
Direktor Komunalca Mato Jelić naveo je, kao što je to već rekao cijenjeni vijećnik da je stiglo 
dvokomorno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada te da će se s tim znatno pojednostaviti 
i smanjiti  troškovi sakupljanja papira i plastike, a prvenstveno papira i plastike ali da će se s 
tim vozilom sakupljati i miješani otpad u vrijeme dok nema sakupljanja papira i plastike. 
Rekao je kako je to novo vozilo koje će puno manje nafte trošiti nego stari kamioni te, da će 
se time manje trošiti na održavanje, a i ujedno da će se s njim izravno voziti papir i plastika 
izravno otkupljivačima, te da se neće morati više voziti na odlagalište niti to tamo sortirati. 
Direktor je naveo kako će se poprilično smanjiti troškovi i kako su imali dosta velike 
kontejnere od otkupljivača u najmu na odlagalištu te da se više neće morati plaćati najam za 
te kontejnere. Nadalje, iznio je kako se u zadnjih dva ili tri mjeseca poprilično poremetilo 
tržište papira i plastike te kako je došla nekakvih 150,00 eura cijena otkupa plastike što znači 
da se mora proći, pokupiti plastiku i onda platiti nekome 150,00 eura da ju preuzme. Rekao je 
kako je cijena papira pala u pola i da se papir može prodati na proste faktore male cijene da 
se pokrije gorivo. Kazao je kako to govori da naši građani znaju da su veliki troškovi 
sakupljanja, a da se još mora platiti da to netko preuzme jer je ogromna količina plastike po 
svim odlagalištima, a da kod nas nema toliko industrije koja ju treba te kada bi se to sortiralo i 
samljelo onda bi to bila korisna sirovina, ali da je to toga dugačak put, puno je troškova 
sortiranje, jednokratno, a kamoli višekratno te kako postoji mala količina toga te da se to ne 
isplati raditi. Što se tiče drugog pitanja, odgovorio je kako su zahvaljujuću Gradu Vrbovcu i 
Razvojnoj agenciji Zagrebačke županije i Razvojne agencije Grada Vrbovca, uspjeli dobiti 
europske novce za izgradnju reciklažnog dvorišta. Naveo je kako su radovi za izgradnju gotovi 
te kako projektanti pripremaju dvorišta kako će to na kraju sve ukupno koštati 850.000, 00 
kn. Također, rekao je kako se čeka još par kontejnera od opreme  i da će onda moći imati 
tehnički pregled i upis u registar reciklažnih dvorišta, te da bi se u ožujku mogli početi sa 
radom novoizgrađenog reciklažnog dvorišta te kako će to biti dobro. Kazao je kako će se tamo 
moći odložiti otpad, kako će građani moći dovesti i odložiti uz mobilno reciklažno dvorište. 
Nadalje, naveo je kao misli da što se Zakona tiče da su ispunjeni od „A do Ž“, a što se tiče 
poslovanja otpadom i sve ono što Zakon propisuje i uredba da sve to ima, pa čak i famozna 
reciklažna dvorišta imaju jedino u okolici. 
 
 
Stjepan Fotović – vijećnik  
Vijećnik je zamolio za malo više detalja oko financiranja samim sredstvima Komunalca, a s 
obzirom da je prisutan i bivši direktor koji je nešto pričao oko tih vozila. Naveo je kako ga 
zanima kako je financirano. 
 
Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. 
Direktor je rekao kako je propustio reći da se čekalo dvije i pol godine Fond da se raspiše 
natječaj za sufinanciranje vozila. Iznio je kako Fond nije sufinancirao što se vozila tiče ništa, te 
kako naznake da će u skoroj budućnosti financiranja biti, te se raspisao natječaj i ugovorila se 
isporuka vozila. Rekao je kako je dvokomorno vozilo koštalo milijun i pol kuna bez PDV-a, 
vozilo od 7,5 kubika, te kako su u najavi nekakva financiranja od Fonda za ovu godinu za lipanj 
ili rujan, te kako će, ako će sve biti u redu, prijaviti se i nabaviti još jedno klasično vozilo, 
jedno komorno s obzirom kako već ima dva kamiona iz 2003. i 2005. godine koji su poprilično 
izrabljeni te kako treba još jedan kamion ako bude natječaja. Kazao je kako je ovo  financirano 
svojim sredstvima, lizingom na 5 godina i kako će platiti ratu. Potom je rekao kako više nisu 



mogli čekati ponudu, jer od tih svih radova po pitanju sakupljanja papira i plastike i tog 
zajedničkog odvoza i morali su reagirati sami. 
Vijećnik je zadovoljan odgovorima. 
 
 
II TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP 
Vijećnik je postavio jedno pitanje gospodinu Marku Beloševiću  direktoru firme Gradski 
objekti d.o.o. Naveo je kako se radi o vrbovečkom adventu, kako je ove godine advent 
organiziran u velikom obujmu, kako je bilo klizalište, kućice te kako je to dugo trajalo. 
Zanimalo ga je koliki je bio trošak adventa, koliko se uložilo sa samim time što je dignuta 
kvaliteta života u Vrbovcu pošto su djeca imala dodatne sadržaje, te kako misli da građane 
zanima cijena cijelog tog projekta odnosno kako se nešto zaradilo, te koliko je bilo sponzora. 
 
Marko Belošević – direktor Gradskih objekta Vrbovec d.o.o. 
Direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o. naveo je što se tiče Adventa, da je ove godine po 
prvi puta bio Advent koji je trajao čak 38 dana i to od 30. studenog 2019. godine do 06. 
siječnja 2020. godine. Iznio je kako i sami svjedoče da se povećala ponuda na Adventu što se 
tiče samih kućica i sadržaja i klizališta koje je bilo po prvi puta u Vrbovcu. Potom je iznio kako 
je sami advent organizirala Turistička zajednica Grada Vrbovca, a da su Gradski objekti bili 
samo partneri u projektu vezano za upravljanje klizalištem. Rekao je da što se tiče klizališta da 
je podvučena crta, da su ukupni troškovi klizališta, s plaćama studenata, montaže samog 
klizališta i policom osiguranja iznosili 60.400, 00 kn, a prihod koje je realiziran na klizalištu je 
77.000, 00 kn te je naveo kako je u plusu nekakvih 16.900, 00 kn sve zajedno s klizalištem. 
Kazao je kako je na sve to Turistička zajednica ostvarila donacije od vrbovečkih poduzetnika 
koji su dobili reklame na bedemima tj. na samom klizalištu u iznosu od 50.400,00 kn. Također, 
rekao je kako je sav taj novac koji je ostvaren kao višak uložen u ponudu na samom adventu, 
odnosno u kulturno- umjetnički sadržaj koji smo imali. Direktor Gradskih objekata Vrbovec, 
također je naveo kako smo vidjeli da je skoro svaki dan, a osobito vikendom, nastupalo 
glazbenih izvođača  te da je bilo puno sadržaja ove godine. Iznio je kako je Vrbovečka udruga 
mladih dodatno stavila sobove u park te kako se aktivirao cijeli grad – udruge, te da je svaki 
dan u jednoj kućici bila Vrbovečka udruga žena, a gospođa Fintić iz Lonjice koja je sudjelovala 
u projektu te da je puno vatrogasaca  bilo u kućicama i da je sadržaj ove godine bio bogat  tj. 
puno bogatiji nego prijašnjih godina. Što se tiče ostatka adventa, rekao je da više zna 
gospođa Jasna Benedik koja je vodila sami advent, te je u njezino ime rekao kako misli da su 
nadmašena sva očekivanja te da su se vrbovčani dobro proveli, da su djeca uživala što je i 
najbitnije te da je prvenstveno zato i uzeto klizalište , da je cijena svedena na minimum – 10 
kn je bio najam klizaljki i 10 kn je bio najam odnosno korištenje klizališta. Istaknuo je kako je 
to vrlo popularna cijena u odnosu na ostale gradove, a osobito Zagreb, te  da se išlo 
prvenstveno radi toga da se omogući svim Vrbovčanima odnosno svoj vrbovečkoj djeci 
iskustvo klizanja. Naveo je kako je bila organizirana škola klizanja a s I. osnovnom školom 
Vrbovec i s II. Osnovnom školom Vrbovec, te kako nažalost zbog štrajka koji je taman ušao u 
dio adventa nije u potpunosti uspješna realizacija klizanja, te je naveo kako misli da je 
napravljen jako dobar posao s obzirom na navedene uvijete. 
 
Tihomir Antolković – vijećnik SDP-a 
Vijećnik je izrazio zadovoljstvo odgovorom. Rekao je kako misli da je u Gradu napravljena 
dobra  i sjajna stvar i novi događaj za koji smatra da je  trošak Grada bio par tisuća kuna. 



Čestitao je svima koji su sudjelovali u to, Gradu Vrbovcu, Turističkoj zajednici, firmi Gradski 
objekti Vrbovec… 

 
 
 
III VJEKOSLAV SMOLEC - SDP 
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Naveo je kako je prošli tjedan potpisan 
ugovor za gradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb – istok , te je postavio pitanje 
kada i gdje započinju radovi. Rekao je kako je drugo pitanje koje postavlja već nekoliko puta, a 
nije se rješavalo ništa po tom pitanju vezano za sanaciju bankina na županijskoj cesti od čvora 
Prilesje prema Poljanskom Lugu, odnosno prema poslovnoj zoni Poljanski Lug koja se 
pojačano koristi te kako drži da bi ceste koje se pojačano koriste, trebale pojačano i održavati 
jer su više nesposobne za  promet. Upitao je kako se može početi očekivati sanacija. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je iskoristio priliku i čestitao novom vijećniku Luki Lackoviću. Kazao je kako mu 
je drago da takvi mladi i pametni ljudi ulaze u politiku te da se već više puta priča da takvih 
ljudi fali, da nam trebaju ljudi koji su se  na neki način zapravo dokazali da imaju znanje, te da 
mu je drago da takvi ljudi tu sjede. Iznio je da misli da takvi ljudi svima trebaju i da ne govori 
samo o stranci o SDP-u, nego kako mu je drago da takvi ljudi sjede u strankama.  Što se tiče 
pitanja za vodovod, odgovorio je da je u petak potpisan ugovor, što znači da je to standard za 
grad Vrbovec i okolne općine, te je naveo kako je gospodin Dobraš rekao da se s tim 
projektima počelo još 70-ih godina prošlog stoljeća s tim prvim nacrtima za vodovod u 
Vrbovcu i na području cijele općine te na području istoka županije. Rekao je kako je puno 
puta objašnjavano ljudima  da to dolazi iz fondova, da je većinu tog novca nešto dala i Vlada 
Republike Hrvatske. Rekao je kako su prošle godine poprilično dugo trajale pripreme za taj 
javni natječaj, kako su potpisani ugovori s izvođačem te da su oni objasnili da zbog tog 
potpisivanja, kroz mjesec ili dva mogli početi s radovima. Rekao je kako ne zna hoće li to biti u 
Poljanskom Lugu ili negdje drugdje u Vrbovcu te kako će biti sastanak kroz tjedan dana 
ponovno s izvođačima gdje će se probati odrediti,  da će s obzirom na nekakve njihove 
načine, na neki način probati odrediti s njima, po dogovoru gdje bi se moglo početi raditi. 
Vjeruje da tu odlučujuću riječ imaju izvođači koji moraju gledati prirodu svog posla te onda će 
projekt biti prioritet. Rekao je kako je to lijepa vijest, kako je to bilo pitanje na Facebooku koje 
će selo dobiti te je kazao kako je važno svima reći kako će svako selo  i svaka ulica u Vrbovcu 
dobiti vodu u sljedećih 4 i pol godine, naveo je kako govori o naseljima. Također rekao je ljudi 
koji imaju vikendice negdje po vinogradima da oni neće dobiti vodu osim ako ne prolazi 
nekakav prolaz između dva sela. Po drugom pitanje je rekao kako misli da to pitanje imao 
redovito na Gradskom vijeću, a da su to bankine  u Poljanskom Lugu. Istaknuo je kako 
razumije vijećnikovu  potrebu da sto stalno pita jer misli da je to način na koji treba i raditi i 
da treba tražiti rješenja. Naveo je kako se redovito rješavaju upiti Županijskih cesta i traži se 
saniranje, te se tako još uvijek čeka. Zatim je rekao kako se nada da će Županijske ceste 
ubrzati taj problem s bankinama i da s to riješi što ranije, te kako je to jedino što on može 
napraviti u ovom trenutku. 
Vijećnik je zadovoljan odgovorom. 
 
IV  MARCELA LEDINSKI MITROV – HSS 
Vijećnica je postavila pitanje gradonačelniku u vezi radova u Ulici Eugene de Piennesa točnije 



uz izgradnju vrtića. Vijećnicu zanima i kojoj je fazi i kako napreduju radovi i da li sve ide po 
planu. Nadalje, vezano uz vrtić također je navela da ju zanima u kojoj je fazi preuređenje 
doma u Luki u vrtić. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao kako svi  koji su skoro prolazili kroz Eugenovu ulicu mogli vidjeti da su 
počeli radovi na iskopu, da radovi počeli jučer ujutro i da se tamo kopa. Naveo je kako misli 
da je firma ozbiljna, da brzo napreduju i da su oni rekli da bi posao mogao biti gotov i do 
01.09. te da ćemo vidjeti hoće li to tako biti ili ne je njihov rok je negdje do 15.12 za izgradnju 
vrtića u Jugu. Rekao je kako oni tvrde da bi to moglo biti i ranije te kako misli da će se to sve 
vidjeti. Što se tiče pitanja za vrtić u Luki, rekao je kako je idejni projekt poslan na ishođenje 
posebnih uvjeta a to je rok 15 dana te kako se nakon toga može ići dalje s tim projektom. 
Naveo je kako se na tom projektu radi i da se nada da ćemo možda 01.09. imati otvorenja 
dva nova vrtića u Vrbovcu, te kako je normalno moguće da ne budemo imali nijedan, ali da se 
nada da ćemo imati dva. 
 
V MARTINA PETRAK – SDP 
Vijećnica je postavila pitanje direktoru Gradskih objekata Vrbovec. Zanima ju kako teku 
pripreme za novu sezonu u Nerezinama. 
 
Marko Belošević  - direktor Gradskih objekata Vrbovec 
Direktor Gradskih objekata Vrbovec  naveo je da što se tiče Nerezina da je praktički sve 
spremno. Rekao je kako je danas 22.02. a da se u petak 24.02. potpisuju novi ugovori za novu 
sezonu  gradovima i općinama koji šalju svoju djecu u Nerezine. Naveo je kako su to prije 
svega naš Grad Vrbovec, susjedne općine – Dubrava, Farkaševac, Preseka, Rakovec i od prošle 
godine Gradec. Nadalje je rekao  kako je na sve to dodan i jedan novi gradi i jedna nova 
općina. Zahvalio se gradonačelniku koji je ujedno i predsjednik skupštine Gradskih objekata, a 
koji je bio u kontaktu s gradonačelnicom Zlatara i načelnikom općine Kloštar Ivanić, te je 
rekao kako je grad Zlatar u povijesti imao jedno odmaralište na samom otoku Malom Lošinju, 
tj. njihova Krapinsko- zagorska županija, te kako su oni ostali bez toga, ali su i dalje 
zainteresirani za tako nešto te kako oni imaju već iskustva oko toga i nama bliska općina 
Kloštar Ivanić te kako se time povećava. Kazao je da  se povećava na 8 gradova i općina i da bi 
se time moglo popuniti sa vrtićkom smjenom, ukupno 7 termina škole plivanja, odnosno 70 
dana. Rekao je kako se računaju i  svi dosadašnji korisnici, prije svega Ženski odbojkaški klub 
koji je imao svoj ljetni kamp, Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Petar Zrinski, Limena 
glazba i mažoretkinje Vrbovec, te kako je prošle godine ostvarena suradnja  s Hrvatskom 
zajednicom u Rumunjskoj. Naveo je kako su se oni također javili ovih dana te kako bi i on 
htjeli ponoviti svoje ljetovanje odnosno školu hrvatskih jezika u Nerezinama, kako su se 
pripreme već daleko odmaknule, te da nakon što se u petak potpišu ugovori s gradovima  i 
općinama, sljedeći tjedan počinju prijave u školama, te kako će se onda vidjeti koliko ima 
zainteresiranih, da će pustiti termine i da će od ponedjeljka početi i prijave za gradi građane. 
Što se tiče cijene, rekao je kako cijene ostaju od prošle godine, 2.100, 00 za građanstvo 
odnosno za odrasle osobe, 2.000, 00 kn što se tiče školaraca 1.700, 00 kn za predškolce. Uz 
to, rekao je kako da školu plivanja gradovi i općine sufinanciranju 50%, cijena koju će plaćati 
roditelji je 1.000, 00 kn, a što se tiče plaćanja da se može kao i uvijek platiti na rate te da se 
ugovori sklapaju sa svim roditeljima pojedinačno. Nadalje, što se tiče uređenja zgrade, u 
proračunu Grada Vrbovca je osigurano 50.000, 00 kn, da se planira dobit od 150.000, 00 kn i 



da je to nekakvih 200.000, 00 kn koje se planiraju uložiti prije sezone u samo odmaralište. 
Rekao je kako je u međuvremenu popustio krov na donjoj zgradi koja je rađena prije svega 
par godina za vrijeme prijašnje vlasti, i misli da očito radovi nisu bili dobro obavljeni i da se 
mora ponoviti taj dio oko krova i da će to biti neki nepredviđeni trošak te kada se vidi koliki 
će biti trošak za krov, da će se vidjeti koliko je novca preostalo.  Kazao je kako se planira  
složiti prostorija za rekvizite u donjoj zgradi, te da dok se riješi dio krova a to bi trebalo biti 
unutar mjesec dana riješeno, da će se vidjeti koliko će novaca preostati da se ostatak uloži u 
gornju zgradu i da se počne obnova gornje zgrade. Također je naveo kako bi početak sezone 
trebao biti 16. lipnja, da se kreće 10-ak dana ranije nego inače, i da bi sezona mogla biti do 
10. , 15. rujna što znači nekakvih 90 dana pune sezone. 

 
 
 
VI STJEPAN TVORIĆ -  nezavisni vijećnik 
Vijećnik je iskoristio priliku i pozdravio je najmlađeg vijećnika Gradskog vijeća. Rekao je da 
kad bude agresivan u nastupima, da iako dolazi iz pozicije,  da će mu biti limitirane ruke, ali s 
obzirom da je dobar u kvizovima, da se može izboriti za svoju riječ i da će mu biti drago da 
mlađi kolega sudjeluje u raspravama. Vijećnik je rekao da će prvo pitanje ići gradonačelniku, 
a drugo dogradonačelniku.  Naveo je da je pošto je tijekom sjednice vijeća stigao vijećnik 
Damir Tomljenović, a koji je potaknuo pitanje na prošloj sjednici vijeća i da misli da su i još 
neki i davno protegnuli to pitanje, naveo je kako nije bio zadovoljan oštrinom kojom je kolega 
Tomljenović to izrekao. Misli da gradonačelnik shvaća koje pitanje slijedi, a to je pedijatrija u 
Vrbovcu. Smatra da s obzirom da je to bilo i  na vijestima 16. siječnja, a s obzirom da je to 
pitanje bilo postavljeno kolegi Tomljenoviću prije mjesec dana, a i da su drugi kolege prije 
pola godine vidjeli  da se po tom pitanju ništa ne rješava, te da je to goruće pitanje u Gradu 
Vrbovcu.  Naveo je kako najmlađi članovi nemaju odgovarajuću skrb te kako misli da bi Grad 
Vrbovec po tom pitanju trebao znatnije angažirati, te je zamolio gradonačelnika da se 
izvijeste koje radnje poduzima Grad Vrbovec, ujedno naveo je kako si je dao malo truda, te je 
saznao  da neke jedinice lokalne samouprave  isto vode bitku s takvim problemima, što znači 
da isto ne mogu dobiti pedijatra u svom gradu. Navodi kako bi se jedinica lokalne 
samouprave mogla malo više angažirati po tom pitanju i dati neke stimulacije određenim 
doktorima, te je zamolio da  se da neko suvislo rješenje li odgovor da se to čim prije riješi. 
Drugo pitanje postavio je dogradonačelniku Robertu Đurancu, naveo je kako neće pitati 
gospodina Ivicu Stnščaka  pošto će on imati izvještaj o funkciji u službi zaštite i spašavanja, te 
da će biti prilike informirati se o njegovim potezima i akcijama. Istaknuo je kako bi volio da 
gospodin Robert Đuranec kaže koje projekte „gura“ i čime se bavi u mandatu i da misli da se 
u prošlom mandatu nije dovoljno dobro ispisivalo dogradonačelnika , te kako se sad u ovom 
mandatu to može ispraviti. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik se zahvalio na pitanjima, te je rekao da je vijećnik u pravu. Kazao je kako je 
problem veliki i kako ne zna je li to dobra izreka. Naveo je kako je jedan  od primarnih uvjeta  
da kada se dobije dijete da se ima gdje upisati kod pedijatra, da ga  ima tko cijepiti i 
pregledati, što smatra da ako ljude iz Vrbovca šalju u Žabno i Bjelovar da su svi u Vrbovcu u 
velikom problemu. Rekao je kako je u kontaktu s ravnateljem Doma zdravlja, s voditeljem 
ispostave te kako se nešto pričalo da bi došla u Vrbovec liječnica iz Novog Sada, te kako je bilo 
pitanja da li je Grad spreman njoj ponuditi smještaj u Vrbovcu i kako je na to odgovorio 



potvrdno, da ako to takvog nečeg dođe, da bi i to bili spremni napraviti.  Kazao je kako je prije 
tjedan dana poslao mail gospodinu, no kako on nije dogovorio na mali i da je u planu 
napraviti kroz nekakvih tjedan dana sastanak s ravnateljem Doma zdravlja županijskim  da se 
vidi što je dalje za činiti. Naveo je kako je vijećnik predložio nešto da im se ponudi, te kako se 
može ići u tom smjeru , i da ga zanima koliko bi se njih plaćalo i zašto, misli da je to primarno i 
da je to posao Županije. Naveo je kako smatra da je zdravstvena skrb posao županije i da to  
oni moraju rješavati. Rekao je kako misli da je ovo veliki problem, ako se znalo da pedijatrica 
u Vrbovcu ide u penziju, a kako je otišla prije tri godine, da se trebalo minimalno 5 godina 
prije nego što je gospođa otišla u mirovinu raspisati specijalizacija za novog pedijatra  i kako 
bi se taj problem nekako i riješio. Iznio je da Županija nije riješila svoj posao te kako je sad 
prebačen na Grad, te kako će se time baviti, i da je to ogroman problem na građane. Kazao je 
kako zasad nažalost nema rješenja, da je to veliki propust odgovornih ljudi iz Županije koji su 
trebali na vrijeme raspisati specijalizaciju, te da je teže da će nekakav specijalizant doći U 
Vrbovec, ne samo u Vrbovec nego i u ostale gradove i županije i kako je trebalo nekome 
platiti specijalizaciju i na taj način vezati ljude uz grad i ostale gradove u Županiji. 
 
Robert Đuranec- zamjenik gradonačelnika 
Zamjenik gradonačelnika Robert Đuranec zahvalio se kolegi Tvoriću na pitanju. Rekao je kako 
neće ponovo ponavljati sve one stvari koje su već rekli da oni nisu profesionalci. Kazao je kako 
se prvi zamjenik gospodin Ivica Strnščak bavi pitanjima vatrogasaca i kako će imati danas tu 
priliku vidjeti i čuti u pitanjima civilne zaštite. Iznio je kako je on orijentiran na stranu 
društvenih djelatnosti i udruga, kazao je ekskluzivu kojom se trenutno bave za koju ne zna ni 
gradonačelnik, a to je da su započeli kontakte oko izrađivanja plana gospodarenja otpadom s 
divljači  na područjima gdje se ne može ustanoviti lovište, a prvenstveno radi toga jer se 
susreće sa pitanjima  oko lisica i pasa u gradovima i mjestima, te kako je zakonodavac dao  
rok do kraja godine da se taj plan treba donijeti Rekao je da osim svega navedenoga, 
izvršavaju zadatke i pomažu koliko god mogu i kad god treba i to svojim kontaktima u 
državnim Ministarstvima i resorima do kojih se može doći. Iznio je kako ne bi oko detalja, te 
kako pokušavaju i kako mogu kad se ukažu neki problemi da sudjeluju i pomognu u 
rješavanju. 
 
Stjepn Tvorić – nezavisni vijećnik  
Vijećnik se zahvalio dogradonačelniku na odgovoru. Rekao je kako je nezadovoljan 
odgovorom jer misli da pitanje divljači, pasa lutalica i lisica pogotovo u ruralnim dijelovima 
dosta aktualno. Naveo je kako se vraća na pitanje  glavno pitanje koje muči sve građane grada 
a tiče se pedijatrije. Rekao je kako ne može biti zadovoljan s odgovorom na postavljeno 
pitanje zato što se to piranje malo duže proteže. Podsjetio je gradonačelnika da smo mi sada 
u 2020. godini, a koliko je slušao  gradonačelnika, a rekao je da pedijatrica otišla prije tri 
godine u mirovinu što znači u 2017. godini. Iznio je kako je u županiji velika koalicija na vlasti, 
spomenuo je kako je Župan nezavisni ( Nezavisna lista Stjepan Kožić), zamjenike Župana iz 
SDP-a, iz HSS-a i predsjednika skupštine za kojeg misli da je iz HDZ-a. Nadalje je spomenuo 
kako je dopredsjednik iz "Bandićeve" stranke, te da misli da je to problem i kako je Ljubica 
Ambrušec "nezavisna" i da prema tome djeca iz Gradeca idu kod pedijatra u Vrbovec. 
Istaknuo je kako imamo i županijske vijećnike, te ljude na svim pozicijama u županiji, i da 
možda krivo razmišlja i analizira ali da s jedne strane imamo u županiji dosta utjecaja, a s 
druge strane navodi kako imamo gradonačelnika koji treba vršiti pritisak jer smatra da su 
stranačke kolege upitne i da moraju riješiti taj problem, i da ne vidi razlog da se to ne počne 



rješavati. Vijećnik je rekao da što će biti češće sjednice vijeća da se pripremi da će ga na 
sljedećem vijeću koje će biti za mjesec ili dva isto pitanje dočekati, i da će se to pitanje 
protezati do kraja. Smatra kako gradonačelnik mora vršiti pritisak, da apelira i traži i da će 
tražiti na svim sjednicama vijeća. Spomenuo je  kako jedan grad, da ima pouzdane 
informacije, da Grad financira sa nekih 400, 00 kn dolazak, a neki gradovi sa 800, 00 kn, te da 
u Vrbovcu treba vidjeti da li netko od vrbovčana studira medicinu i hoće li se netko 
specijalizirati za pedijatriju. Spomenuo je kako misli da Grad Vrbovec može smanjiti prirez i da 
treba potaknuti da živi u Vrbovcu, da je politika grada takva da postoje alati i da će svaki put 
do kraja ovog mandata postaviti to pitanje pedijatra dok se ne riješi. 
 
VI STJEPN GROŠANIĆ – HDZ 
Postavio je dva pitanja gradonačelniku. Što se tiče prvog pitanja, naveo je kako ga ljudi u 
Poljani pitaju  da je to jedino selo gdje nema autobusnih stajališta ni nadstrešnica, te kada će 
to biti riješeno i da on nije znati dati odgovor. Drugo pitanje odnosilo se na nogostup od ulice 
Poginulih branitelja do groblja jer smatra da je taj nogostup star a da tamo prolazi mnogo 
ljudi. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Što se tiče pitanja u vezi autobusnog stajališta u Poljani, naveo je kako se ljudima iz Poljane 
obećano da će se ta stajališta projektirati ove godine, te da također da Poljana mora biti 
svjesna da su oni dobili prije dvije godine, kako  županijska tako i gradske ceste, i da je 
svjestan da neke stvari još fale. Rekao je da što se tiče nogostupa do groblja i svih nogostupa 
da su oni u lošem stanju, od Zagrebačke do Celina te kako je u Kolodvorskoj sve zrelo za 
rekonstrukciju. Također, rekao je kako su ove godine u planu  gradnja dva nogostupa i da je 
mišljenja da sve tok su ta naselja bez nogostupa po kojima šeću djeca, kao što su u Celinama, 
Naselju Stjepana Radića, Savskoj cesti, Banovu i u Gredi, te kada se postigne neka 
odgovarajuća razina da će se onda baviti i rekonstrukcijom starih. 
 
VIII DRAŽEN SUDINEC – Reformisti  
Vijećnik je rekao da ima dva pitanja za gradonačelnika. Iznio je kako su mu neki ljudi u 
Vrbovcu, mlađa ekipa skrenuli pozornost da su konzultanti pisali projekte za udrugu 
Wiereless i to za prostore sudjelovanja, natječaj koji je bio namijenjen za udruge. Naveo je 
kako je vrijednost projekta mogla ići i do nekakvih 2 milijuna kuna kroz dvije godine, pa je 
postavio pitanje zašto projektanti nisu prijavili projekt na prvi natječaj iako je dokumentacija 
bila spremna i kako misli da je to bilo u veljači 2019. godine, a da je onda otvoren natječaj 15. 
listopada 2019. godine te kako ga ponovno nisu prijavili. Postavio je pitanje da li su 
projektanti primili naknadu za to što su radili a nisu se prijavili. Drugo pitanje vijećnik je 
postavio u vezi klizališta. Rekao je kako je na prošloj sjednici direktor Gradskih objekata 
Vrbovec rekao da klizalište košta 139.000, 00 kn, a sada je rekao da su troškovi bili 60.400, 00 
kn, a prihod 77.000, 00 kn. Zamolio je da mu se pojasne razlike. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik se zahvalio na pitanjima, te rekao kako je vijećnik u pravu kako se pripremao 
natječaj za udrugu Wireless, te da je u planu bio  njima dati prostor bivše Turističke zajednice 
i da je prikupljanje dokumentacije trajalo i da se zbog toga nije stigao predati projekt. Najavio 
je kako se čeka da se ponovo objavi taj poziv koji će biti uskoro, te da nije istina to što je 
vijećnik rekao da je natječaj bio ponovno u 10. mjesecu. Što se tiče razlika u brojkama, naveo 



je kako misli da je gospodin Marko Belošević govorio o prihodima svoje tvrtke Gradski objekti 
Vrbovec, a što se tiče najma klizališta ispred Turističke zajednice. 
 
Dražen Sudinec – Reformisti 
Vijećnik je rekao kako nije zadovoljan odgovorima što se tiče natječaja da se može provjeriti 
na web stranicama onih koji objavljuju natječaje kako je natječaj bio objavljen i zatvoren. 
Kazao je kako gradonačelnik ne govori istinu, a što se tiče klizališta da je apsurdno da ako 
postoji projekt klizališta, da Grad daje 139.000, 00 kuna, a da onda to više nije važno, pa da 
se preko jedne druge firme prikazuje dobit. Pojasnio je za građane, da ako je klizalište koštalo 
139.000, 00 kn, a troškovi 60.400,00 kn da je time napravljen gubitak za klizalište 123.000, 00 
kn. Nadalje ne je naveo da s obzirom na to da Grad  ima godišnje 15 milijuna kuna više nego 
što je imao Bregović, da misli da je u redu da se to klizalište napravilo, da su se ljudi zabavili, 
ali je zamolio je za transparentnost, te da se za govornicom govori istina. 
 
IX DARKO DANANIĆ -  nezavisni vijećnik 
Vijećnik je rekao da ima dva pitanja za gradonačelnika, te je zamolio da se gradonačelnik  i 
njegov kolega, pomoćnik i predsjednik Gradskih objekata dogovore tko će odgovoriti na 
pitanja. Prvo pitanje ticalo se parkiranja na novim parkirnim mjestima pored pošte. Naveo je 
kako se o tome razgovaralo na prošlom vijeću i da je gradonačelnik rekao da su komunalni 
redari obučeni i da će obiti obučeni za kontrolu za provođenje parkiranja na tim parkirališnim 
mjestima. Postavio je pitanje da li su oni obučeni i da li oni to rade.  Vijećnik je rekao da se 
drugo pitanje tiče Gradskog stadiona, Nogometnog kluba kao i izbor novog predsjednika. Što 
se tiče drugog pitanja, zamolio je da bi volio da se odgovori smisleno, da li se možda radi o 
sukobu interesa kada je direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. istovremeno predsjednik 
Nogometnog kluba, te da je on taj koji mora svojoj firmi ovjeravati radne naloge o izvršenim 
radovima na stadionu. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao da je jedan komunalni redar obučio školu, te da je on sada prometni 
redar, te kako mu nedostaje jedan papir od MUP-a da bi mogao naplaćivati kazne i postupati. 
Naveo je kako bi to trebalo biti uskoro, i da će se onda uskoro moći krenuti s naplatom kazni. 
Misli da je to jako važno i da se mora uvesti reda u Vrbovcu. Kazao je kako je bio plan ljudima 
ponuditi više mjesta za parking , da ljudi imaju gdje stajati, te da ako se zapne da će se onda 
ići s kaznama. Također, nada se da će to biti riješeno do kraja ovog mjeseca i da će se onda 
krenuti s akcijom kažnjavanja ne savjesnih vozača. Rekao je da koliko on zna, da u 
Nogometnom klubu nema sukoba interesa. 
 
Darko Dananić – nezavisni vijećnik 
Vijećnik nije zadovoljan odgovorima. Rekao je kako kod prvog pitanja misli da je uredu, da sve 
ide svojim tokom, te da nije siguran da li je označeno na parkirališnim mjestima da li se može 
stajati i da li je ograničeno parkiranje na 15 minuta. Naveo je da ako je parkiralište označeno, 
da će se građani toga pridržavati, no ako nije označeno onda bi očekivali da to Grad i označi. 
Što se drugog pitanja tiče rekao je kako nije pitao da li postoji sukob interesa u Nogometnom 
klubu, nego da je pitanje bilo da li postoji sukob interesa između osobe koja vodi Komunalac 
jer je on osoba koja je predsjednik Nogometnog kluba, a s obzirom da Komunalac Vrbovec 
održava stadion, a Nogometni klub treba ovjeravati radne naloge. 
 



Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao kako nije shvatio pitanje, ali da stadion održavaju Gradski objekti i da 
to nije ista osoba. 
 
X DAMIR FAŠAIĆ– vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je rekao kako ima dva pitanja za gradonačelnika. Naveo je kako je prije nekoliko 
godina bio na druženju s „vrbovečkim“ obrtnicima kako su ga oni pitali i željeli su dobiti 
informacije o tome što je s projektom poduzetničkog inkubatora u Vrbovcu. Nadalje je kazao 
kako oni nemaju nikakve informacije o tome što se radi po tom pitanju, te kako je taj projekt 
postavljen još od 2018. godine, a da je u proračunu za 2018. godine bilo da će se projektirati 
u proračunu za 2019. godinu  s 200.000, 00 kn i sada u 2020. godini je stavljeno 200 ili 
250.000, 00 kuna za projektiranje poduzetničko poljoprivrednog inkubatora. Zamolio  je 
gradonačelnika da informira obrtnike i poljoprivrednike s obzirom na to da je poduzetničko 
poljoprivredni inkubator, kada će to, ako nije počelo projektiranje, kada se planira 
projektiranje s obzirom da su zemljišta u poduzetničkoj zoni. Rekao je kako ima 10 hektara, 
kako postoji prostor za projektiranje takvog objekta i zamolio je da malo pojasni koncept 
poduzetničko poljoprivrednog inkubatora jer je to interesantno za čuti što se planira i kakvi su 
sadržaji za poljoprivrednike i obrtnike. Drugo pitanje postavio je direktoru Komunalca 
Vrbovec Mati Jeliću, te je kazao kako ima sugestiju i prijedlog i da je pozitivno što je navaljen 
novi kamion, ali je spomenuo kako već dosta godina kada se odlaže otpad za zelene otoke 
kod Inine benzinske postaje, u centru i na autobusnom kolodvoru, kako su nažalost neki 
kontejneri uništeni, da je kod benzinske postaje na kontejneru uništen poklopac, a na 
autobusnom kolodvoru je otpad sa strane. Kazao je kako se i u nekim gradovima to dešava i 
da to izaziva negativne reakcije, te je naveo primjer kako u Vrbovcu imamo neuređene zelene 
otoke bez kontejnera sa smećem sa strane, te kako misli da to nije velika cijena založiti se da 
to lijepo izgleda, da se redovito odvoze, te da apelira prema direktoru i kako vjeruje da će on 
poslušati i učiniti te zelene otoke da više nema nereda ispred otoka. Zamolio je direktora da 
se očituje po tom pitanju i rješavanju tog problema. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik se zahvalio na pitanju i kazao kako ne zna zašto se ponovno o tome priča, da 
su proračun i rebalans jasni o tome, ali da gospodin Damir Fašaić stalno govori o istome.  
Rekao je kako se ne može projektirati nešto što nije „naše“, da se ne može projektirati  
poljoprivredni inkubator ako ga je naumljeno napraviti na prostoru bivše mješaonice stočne 
hrane i da je u postupku dobivanja tih prostora. Nadalje je rekao vijećniku da ne zna zašto 
takvo nešto i spominje, ali da to nije opcija koju on podržava i misli da to nije dobro, niti da je 
to što želi. Rekao je i kako postoji prostor kojeg treba staviti u funkciju i da je to jasna odluka 
gradske vlasti već, da se već godinu i pol dana radi na tome da se taj prostor dobije  od države 
i kako vjeruje da će se uskoro i dobiti i da će se onda moći to projektirati. Kazao je kako se 
očekuje i objava natječaja Europske unije za tu namjenu, i da je upitno hoće si se taj prostor 
uspjeti dobiti taj prostor prije nego što dođe do tog poziva ali da se ide u tom smjeru. Kad je 
u pitanju namjena tog prostora, rekao je kako je održan sastanak s poljoprivrednicima gdje ih 
se pitalo što njima treba, te će se u skladu s njihovim željama, ako se taj prostor dobije i 
projektirati. 
 
Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o. 
Zahvalio se na pitanju vijećniku Damiru Fašaiću. Rekao je kako su zeleni otoci stvarno u lošem 



stanju, a isto tako i kontejneri, te kako nisu nabavljali druge jer se čeka isporuka europskih 
kontejnera. Naveo je kako su ugovori zaključeni i kako će tijekom veljače biti isporuka nekih 
tridesetak kontejnera. Rekao je kako će njih postaviti po zelenim otocima kroz nekih mjesec 
dana i da će na njih postaviti videonadzor te da se nada kako će tako  biti i manje problema s 
tim neadekvatnim odlaganjem otpada. Spomenuo je kako su svaki tjedan incidenti otocima, 
je je poslao apel građanima da je nedopustivo da se po kontejnerima nalaze ostaci životinja, 
glomazni otpad, te je rekao kako se sve to mora odnijeti  na odlagalište i sve sortirati. Kazao 
je kako to stvara velike troškove, te kako se nada da kada se postavi videonadzor da će biti 
više reda i da će to ljudi opreznije raditi. Kazao je da misli da će se izdržati još mjesec dana jer 
nema smisla kupovati sa svojim novcima, te da vjeruje kada će biti postavljeni videonadzori 
da će se manje uništavati. 
 
Damir Fašaić-  vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je zadovoljan što se tiče odgovora direktora i zadovoljan je na način na koji će se 
postupiti. Nada se će se onda opremiti i da će se urediti zeleni otoci. Što se tiče odgovora 
gradonačelnika, izrazio je svoje nezadovoljstvo na dobiveni odgovor iz razloga što smatra da 
se poduzetnički inkubator može graditi i u poduzetničkoj zoni gdje postoji zemljište. Naveo je 
kako je gradonačelnik istaknuo nekoliko puta da ima hektra i da ne zna hoće li uopće koji 
poduzetnik doći, da nema još nikakvih informacija da netko želi. Rekao je da je to projekt za 
buduće gradonačelnike ili za njega u idućim mandatima, i kako prostora ima. Misli da je 
bespotrebno čekati nekakvu građevinu od države koja će se morati ponovo uređivati, gdje će 
se morati sve rušiti i gdje će biti većih troškova nego što bi to bilo na čistoj zelenoj površini.  
Naveo je primjer iz iskustva, u gradu Samoboru gdje se projektirao vojarni objekt, gdje su se 
pojavili novi ne predviđeni troškovi koje je grad Samobor morao financirati svojim 
sredstvima, kako je dio iz Europske unije  ali dijelom je iz svojih sredstava. Nadalje, naveo je 
primjer Ivanić Grada gdje je grad projektirao u poduzetničkoj zoni, da grad zna koji su mi 
troškovi, te da je grad dobio ta sredstva iz fondova Europske unije. Kazao je kako se tu 
razlikuje njegovo mišljenje od mišljenja gradonačelnika, te je naveo kako se govori o 
ekonomskoj isplativosti i troškovima koji nastaju, te da se vidi kakva su gradonačelnikova 
iskustva po vođenju projekta i rekonstrukcije dječjeg vrtića i kako gradonačelnik govori da su 
to ekonomski povoljne stvari. Nezadovoljan je odgovorom  i smatra da nije odgovoreno koji 
je sadržaj tog poduzetničko poljoprivrednog inkubatora s obzirom da se govori već treću 
godinu o tom poduzetničkom inkubatoru. Zamolio je da se ponovi koji je sadržaj toga. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao kako su izbori za nekih godinu dana pa da se vijećnik Damir Fašać 
može prijaviti za gradnju poduzetničkog inkubatora u toj zoni. Naveo je kako odlučilo za nešto 
drugo, da je to njegovo pravo, a da vijećnik stavlja neke ocjene na osnovu ničega. Podsjetio je 
vijećnika da nije znao kao ni njegova potpredsjednica da na plakatima piše 1 ili2, „Zaokruži 
1“ piše Damir Fašaić.  Rekao je vijećniku kako su oni pali, njegova vlast je predvidjela 20.000, 
00 kuna od kojih su sami odustali. Nadalje, rekao je da će biti dogovor s poljoprivrednim 
proizvođačima, te da kada će vidjeti koja su sredstva na raspolaganju i koje su njihove 
potrebe, da će onda na taj način raditi i sudjelovati. 
 
XI DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ  
Vijećnik je rekao kako je mislio da će imati jedno pitanje, ali da će imati dva jer su mu poslali 
jedno pitanje, te je pročitao pitanje -  „Daj pitaj na vijeću kad budu maknuli onu nakaradu od 



kućice poslije Adventa? Pogledaj malo bliže kak to ruglo izgleda, ne dolazi u obzir da nam to 
unakazuje centar zato kaj...“ Vijećnik je rekao da neće dalje nastaviti čitati jer nema 
direktorice. Misli da je pitanje kada će se maknuti kućica jer je to navodno ruglo, naveo je 
kako nije vidio, te kazao kako čovjek pita da li će biti to u aktualnom satu jer će slušati. Po 
drugom pitanju naveo je kako je čuo na radiju da u novom vrtiću koji je dobiven preko mjere 
7.4.1 uopće nije planirana kuhinja za djecu. Zanimalo ga je da li je to istina. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Što se tiče kućica, gradonačelnik je odgovorio da se kućica na trgu nekome sviđa, a nekome 
ne i da svatko ima svoje mišljenje. Stoji iza toga da je advent u Vrbovcu već dvije godine 
užasan i da su u gradu zadovoljni. Naveo je kako ima propusta i problema i da se bori s tim i 
da je tu da se neke stvari isprave. Rekao je kako je plan da tamo srednja škola ima svakog 
utorka, da kuharska škola bude prisutna u toj kućici jer tamo oni spremaju peru i ostale 
delicije za građane, te da ne zna hoće li toga biti ili ne, da ne zna točno i da misli ako se to 
ostvari da je to pohvalno za grad da djeca uče, a da ostali imaju što za pojesti. Iznio je kako 
smatra da to  nije ruglo. Što se tiče kuhinje za djecu, odgovorio je kako će biti tri objekta kada 
se završi vrtić u Jugu i Luki, te kako nismo mogli imati kuharicu i pomoćno osoblje u sva tri 
objekta, da to nije rješenje za koje se odlučilo, nego da se odlučilo kuhati na jednom mjestu, 
a da će se hrana voziti u ostale objekte, te time smatra da je to nekakva štednja na radnim 
mjestima. 
 
Damir Tomljenović – vijećnik HDZ-a 
Vijećnik je rekao kako pitanje za kućicu nije bilo njegovo nego od građana. Pojasnio je 
građaninu da se kućica neće maknuti, da je to odgovor gradonačelnika i da je on to tako 
shvatio.  Što se tiče drugog pitanja, rekao je da nije pitao način dostave i tko će što raditi, 
nego da je pitao da li je u novom vrtiću predviđena kuhinja i ništa drugo. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je odgovorio da kuhinja nije predviđena. 
 
XII DEJAN JAIĆ – Stranka rada i solidarnosti  
Vijećnik je rekao kako ima dva pitanja za gradonačelnika. Iznio je da tijekom pripremanja za 
gradsko vijeće pod točkom gdje je vezano za nova imena I. i II. Osnovne škole Vrbovec imao 
mogućnost vidjeti zapisnik sa vijeća roditelja I. osnovne škole gdje je u samom zapisniku 
provedena kratka rasprava o prijevozu učenika na izvan nastavne aktivnosti i izbornu nastavu, 
a gdje je ravnatelj Popović odgovorio da se problem nastaje riješiti prijevoznikom i Gradom. 
Prema tome zanimalo ga je što se riješilo, te da je u tom zapisniku pročitao i svoje drugo 
pitanje o izvještaju o radu , kako je provedena kratka rasprava što se tiče kuhinje u područnim 
školama u Rakovcu i Preseki. Naveo je kako područna škola ima problem sa sanitarnim 
čvorom, a da će kuhinja u Rakovcu tek proraditi jer je nedavno rekonstruirana i naknadno 
opremljena te da je potrebno prethoditi suglasnost za njezin rad u Ministarstvo. Rekao je da 
će postaviti malo drugačije pitanje nego što je to postavio kolega Tomljenović. Iznio je kako se 
planira stotinjak djece u vrtiću u Jugu,  šezdesetak djece u Luki, da su maknuli iz projekta 
kuhinju, da se hrana planira dostaviti te je postavio pitanje da li imaju sve HACCP certifikate 
jer smatra da se hrana dostavlja na dislokacije. Rekao je kako ga zanima zbog čega je to 
maknuto, i smatra da u Hrvatskoj ne postoji ni jedan vrtić novo izgrađeni koji nema kuhinju. 
Spomenuo je kako će i vrtić koji se gradi u općini Gradec imati svoju kuhinju a da su svejedno 



mogli kuhati u školi u Gradecu. Postavio je pitanje zašto je mijenjan projekt i da li se 
razmišljalo svim problemima  vezanim uz dostavu hrane, te da li i sada Dječji vrtić ima 
certifikate da dostavlja hranu na dislocirana mjesta. 
 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Što se tiče pitanja prijevoza učenika rekao je kako su ostale sporne jedna linija za Rakovec i 
dvije linije za Preseku, te da je na školama jesu li one voljne platiti ili ne ali kako je shvatio da 
je većina tih problema riješena. Iznio je da što se tiče kuhinje projekt nije mijenjan, da je 
projekt prijavljen i da je imao gornju i donju vrijednost dok se prijavljivalo. Rekao je kako 
projekt nije smio prelaziti vrijednost od milijun i 250.000 eura, te da s obzirom jer se nije 
moglo odlučiti hoće li se maknuti jedna skupina ili kuhinja. Gradonačelnik je rekao da smatra 
da je važnije imati gdje smjestiti djecu, a da  bi se kuhinja izbacila s obzirom da bi se kuhalo 
na jednom mjestu. Iznio je kako razmišlja i da je to bilo na inicijativu vršiteljice dužnosti u 
vrtiću, da će se kuhanje vršiti za sva tri objekta u Luki zbog pristupa koji je tamo za dostavne 
kamione i sve ostalo. Rekao je da je to rješenje koje je vrtić predložio, da je on to podržao. 
 
Dejan Jaić –  vijećnik Stranka rada i solidarnosti  
Vijećnik nije zadovoljan. Što se tiče prvog odgovora rekao je da je shvatio da su škole te koje e 
se dogovoriti da li će te linije platiti iz svoga proračuna kojima s plaća i redoviti prijevoz. 
Smatra da za neke stvari gradonačelnik mora pitati struku, te da za ono što je on pitao nije 
dobio odgovor da li u ovom trenutku naš vrtić dostavlja hranu na dislocirana mjesta gdje su 
naša djeca, da su po tim važećim certifikatima HACAPP-a i da misli da kuhinja nije smjela biti 
maknuta  da se kuha i Luki jer smatra da je to primjerenije. Rekao je kako je to njegovo 
mišljenje, da je gradonačelnik vlasnik i da će on raditi. Vijećnik je iznio kako misli da je 
preveliki broj djece  koji će tamo biti i da je upitno na koji način će hrana biti i u kojem stanju 
dostavljena. Također je rekao da je jako upitno da ga zanima da ali u ovom trenutku postoje 
važeći certifikati da se djeci dostavlja hrana na dislocirana mjesta iz sadašnje kuhinje u 
Vrbovcu. 
 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik se zahvalio na postavljenom pitanju. Rekao je kako vjeruje da se u vrtiću radi 
sve na ispravan način, i da on nije došao tamo i nije tražio da mu se pokažu certifikati. Kazao 
je kako se to uvijek može provjeriti. Naveo je kako s obzirom na to da su bile promjene i da je 
bilo 3 vršitelja dužnosti nije čuo ni da jednom rade nešto protuzakonito i da prema tome nije 
imao potrebu ništa takvo ispitivati. 
 
 XIII HRVOJE HERČEK  –  nezavisni vijećnik  
Vijećnik je rekao da ima dva pitanja za gradonačelnika. Naveo je da se osim gospodinu 
Tomljenoviću i njemu obraćaju građani i traže da pita nešto u aktualnom satu, pa je rekao da 
će biti glasnik jedne male skupine stanovnika Naselja Stjepana Radića. Rekao je kako se radi o 
njihovom nezadovoljstvu, odnosno upitu o postavljanju optičkih kablova udruge Wireless na 
novom nadvožnjaku iznad pruge. Naveo je kako su stanovnici upoznati da će spomenuta 
udruga postavljati optičke kablove na javnu rasvjetu, na stupove javne rasvjete na samom 
nadvožnjaku, a budući da tamo e nema niti jednog kabela, da da su tamo strujni kablovi HEP-
a za javnu rasvjetu postavljeni ispod zemlje odnosno ispod  nadvožnjaka te da su u 
nadvožnjak sa svake strane postavljene 3 cijevi u projektu, naveo je kako stanovnici apeliraju 



na to da se upravo ti javni stupovi javne rasvjete sačuvaju od bilo kakve devastacije, te da se 
na njih ne vješaju bilo kakvi kablovi. Rekao je kako Bubanj ima 8 kablova po stupovima te je 
istaknuo da ako se malo izađe iz granice Republike Hrvatske po naseljima Austrije što se 
navodi kao primjer, ne može vidjeti na javnom stupu nijedna kabel da sve ide pod zemljom. 
Rekao je kako stanovnici Naselja Stjepana Radića ne govore o vijestima gdje su kablovi već 
postavljeni na uličnu rasvjetu  gdje ih ima odnosno gdje bi iziskivalo velike radove, nego je 
rekao da apeliraju da upravo to što je napravljeno namjenski da se drže projekta. Naveo je 
kako su obavijestili komunalnu redarku i da su navodno razgovarali s gradonačelnikom i da su 
dobili mail koji je proslijeđen vijećniku gdje se pita struka gdje je mišljenje struke preporuka 
da se upravo ti optički kablovi za Internet vode kroz cijevi u nadvožnjake koje su za to 
predviđene. Rekao je kako je danas razgovarao i s predsjednikom udruge koji mu je rekao da 
bi oni to i napravili, ali da to iziskuje materijalna sredstva. Kazao je kako je iskren da njemu 
kao laiku nije jasno, da  ne poznaje tu problematiku i da ne zna da li se stvarno radi, ali je 
naveo da se radi o cifri od nekih milijun kuna 160 metara. Još jednom je rekao kako nije 
upoznat s time, ali da apelira u ime stanovnika Naselja Stjepana Radića da se ti kablovi 
provuku tamo gdje se mogu, a ne da se radi samo ono što se vidi u primjerima istočnih 
zemalja. Nadalje je rekao kako je gradonačelnik predsjednik skupštine Komunalca Vrbovec, te 
je pitao gradonačelnika kako gleda na izgradnju parkirališta pokraj Doma zdravlja koje stoji 
već tjednima i kako već svi koji se voze tamo, kada puše vjetar pribojavaju da se mreže ne 
sruše na aute. Kazao je kao su izgrađena parkirališta ispred I. osnovne škole i ispred Pošte, te 
da ih je firma radila brzo ako se gleda na ovo parkiralište koje stoji, a izvođač je gradska 
tvrtka. Rekao je kako ga zanima kada će se radovi nastaviti i završiti? 

 
Denis Kralj – gradonačelnik 
Gradonačelnik je rekao kako je bilo nekoliko ljudi iz Naselja Stjepana Radića vezano za 
problem s kablovima, te je istaknuo da mora reći da Grad nije stranka u postupku, da stupovi 
nisu gradski, a ni nadvožnjak. Rekao je da je udruga ishodila sve potrebne dozvole za postavu 
kablova po stupovima, a da je on dobio informaciju da to košta nekih 100.000, 00 kuna da se 
to ukopa. Naveo je kako udruga tvrdi da ako će morati kopati da neće razvlačiti optiku po 
Vrbovcu, da to njih ograničava. Gradonačelnik je rekao da je spreman da ljudi iz Naselja 
Stjepana Radića dođu na sastanak pa da se odluči što je bolje za Vrbovec. Što se tiče pitanja 
radova kod Doma zdravlja, rekao je kako je to gradilište otvoreno i igralište kod vrtića – dječje 
igralište, te da je Komunalac dobio te poslove na javnoj nabavi, a da su se u međuvremenu 
dogodili izvanredni radovi na reciklažnom dvorištu i da su svi strojevi bili tamo angažirani na 
nekih mjesec dana, a da ti radovi nisu završeni u vremenu zbog toga što je došlo do 
pogoršanja vremenskih neprilika. Rekao je kako je na tu temu bilo više sastanka s 
Komunalcem, da vjeruje da će radovi krenuti kroz nekih dva tjedna i da će se zaboraviti da su 
radovi tamo bili. Iznio je da mu je drago što to Komunalac  radi, ujedno je i čestitao 
Komunalcu na svim uspjesima koje su postigli i misli da su se pretvorili u stabilnu firmu, te da 
i oni kao i svi mi imaju nekakvih problema. Vjeruje da će se to sve završiti na najbolji način za 
sve. 
 
Hrvoje Herček – nezavisni vijećnik 
Postavio je dopunsko pitanje, da li ako svatko tko želi može postaviti nekakav kabel na stup 
javne rasvjete u Vrbovcu Grad ne može ništa odlučiti. 
  



Predsjednik vijeća zaključio je aktualni sat i odredio stanku kako bi se sastao Odbor za izbor i 
imenovanja. 
 
     (Stanka 10 minuta) 
 
 

 
 

Točka 2. 
 

Donošenje Odluke o: 
a) razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 

b) izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 

 
Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte Tihomir Antolković iznio je kako je prijedlog 
Odbora da se Ivan Svečnjak razriješi člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte, te da se 
novoimenovani vijećnik Luka Lacković imenuje za novog člana Odbora za Statut, Poslovnik i 
opće akte. Provedena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Damir Tomljenović. Predsjednik  
vijeća dao je na glasovanje Odluku o razrješenju Ivana Svečnjaka kao člana Odbora za Statut, 
Poslovnik i opće akte.   „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, 
Franjo Simić, Dejan Jaić, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, 
Martina Petrak, Marecela Ledinski Mitrov i Luka Lacković. „Suzdržani“ su bili Damir Fašaić, 
Damir Tomljenović, Štefica Fintić i Dražen Sudinec, dok „Protiv“ nije bito nitko.  Potom je 
predsjednik vijeća dao na glasovanje Odluku o izboru člana Obora za Statut, Poslovnik i opće 
akte. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir Antolković, Franjo Simić, Dejan 
Jaić, Stjepan Grošanić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Martina Petrak, Marcela Ledinski 
Mitrov i Luka Lacković. „Suzdržani“ su bili Darko Dananić, Damir Fašać, Damir Tomljenović i 
Štefica Fintić. „Protiv“ je glasovao Dražen Sudinec.   

 
Odluka o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte KLASA: 021-05/20-01/02, 
URBROJ: 238/32-01-01-20-1  i Odluka o izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte 
KLASA: 021-05/20-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni su dijelovi Zapisnika. 

 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Grada Vrbovca 

 
 
Izrađivač plana David Cvetko prezentirao je konačne promjene Urbanističkog plana uređenja 
grada Vrbovca. Konačni prijedlog plana izrađen je po Zakonu o prostornom uređenju. Naveo je 
kako izmjene i dopune UPU-a obuhvaćaju promjene namjene zemljišta prema zahtjevima 
korisnika prostora, izmještanje prometnica. Nakon završene prezentacije, predsjednik vijeća 
otvorio je raspravu. U raspravi je sudjelovao vijećnik Damir Fašaić.  „Za“ donošenje Odluke o 
IV. Izmjena i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca su glasovali: Hrvoje 
Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, 



Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, 
Vjekoslav Smolec, Martina Petrak, Marcela Ledinski Mitrov i Luka Lacković.   
 
 
Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca 
KLASA: 350-01/20-04/01; UBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika i objavit 
će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. 
 

 
Točka 4. 

Analiza postojećeg stanja i smjernice uslijed postojeće liberalizacije tržita plina 
 
Direktor PLIN-a VRBOVEC d.o.o. Mladen Octenjak iznio je analize postojećeg stanja i smjernice 
uslijed predstojeće liberalizacije tržišta plina. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena 
je rasprava u kojoj su sudjelovali Tihomir Antolković, Damir Tomljenović, Dražen Sudinec, Dejan 
Jaić, Hrvoje Herček, Damir Fašaić i Denis Kralj. Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća 
Hrvoje Hreček utvrdio je kako se primaju na znanje analize i smjernice. Na temelju primljenih 
smjernica i stanja tržišta  Plina, predsjednik Vijeća Hrvoje Herček iznio je Zaključak Gradskog 
Vijeća te naložio Skupštini da se počnu pripremati stvari za prijedlog rješenja za Plin Vrbovec, 
te je još jednom obvezao Skupštinu, vlasnika i tvrtku da se krene u tom smjeru i nalaženje 
rješenja. 
 
 
 
      Točka 5. 

Donošenje Odluke o izmjena o dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole 
Vrbovec na dvije skupine 

 
Pročelnica Službe za opće poslove Andreja Tanasković obrazložila je Prijedlog za donošenje 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole Vrbovec na dvije skupine. 
Navela je kako je inicijativa za promjenu naziva ustanova pokrenuta od strane 
Gradonačelnika, te kako su prijedlozi da se naziv I. Osnovne škole Vrbovec promijeni u 
„Osnovna škola Krunoslava Kutena“,  a II. Osnovne škole u Osnovna škola „Marija Jurić 
Zagorka“. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu u kojoj su sudjelovali: Dejan Jaić, Dražen 
Sudinec, Tihomir Antolković, Damir Tomljenović i Stjepan Tvorić. Tijekom rasprave, vijećnik 
Tihomir Antolković  zatražio je pauzu od 5 minuta. Nakon provedene rasprave, Gradonačelnik 
je predložio da se naziv „I. Osnovna škola“ mijenja u  „Osnova škola Krunoslava Kutena“, te 
naziv „II. Osnovne škole“ u „Osnovna škola Marije Jurić Zagorke“. 
Predsjednik vijeća Hrvoje Herček dao je na glasovanje Donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole Vrbovec na dvije ustanove. S 16 ( šesnaest) 
glasova „Za“  donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole 
Vrbovec na dvije skupine. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, 
Tihomir Antolković, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen 
Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Martina Petrak, 
Marcela Ledinski Mitrov i Luka Lacković. 
 



Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podjeli Osnovne škole na dvije ustanove KLASA: 
601-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika i objavit će se u 
„Glasniku Grada Vrbovca“. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Točka 6 

Donošenje Odluke o usvajanju: 
a) Programa rada savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu 

b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu 

 
Predsjednica Savjeta mladih Grada Vrbovca Nirvana Sesvečan iznijela je Program rada Savjeta 
mladih za 2020. godinu. Navela je kako će se novci raspodijeliti na 5 projekata po 2.000, 00kn 
te je obrazložila kome će se dodijeliti novci. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za 
raspravom je bilo, a sudjelovali su vijećnik Dejan Jaić i gradonačelnik Denis Kralj.  
Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Odluku o usvajanju 
programa rada savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu i Odluku o usvajanju 
financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu uz pozitivno mišljenje 
Odbora za financije. S 14 ( četrnaest) glasova „Za“ donesene su Odluke. „Za“ su glasovali: 
Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Stjepan Fotović, Marcela Ledinski Mitrov, 
Tihomir Antolković, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak, Damir Fašaić, Štefica 
Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Stjepan Grošanić. 
 

 
Odluka o usvajanju Programa rada savjeta mladih Grada Vrbovca za 2020. godinu KLASA: 
021-06/20-01/06; URBROJ:238/32-01/01-20-1 i Odluka o usvajanju Financijskog plana 
Savjeta mladih Grada Vrbovca KLASA:021-06/20-01/06; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavi 
je dio ovog Zapisnika. 

 
 
 
 

Točka 7. 
Donošenje zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. 

godinu 

 
Predsjednica Savjeta mladih Nirvana Sesvečan obrazložila je Izvješće o radu Savjeta mladih 
Grada Vrbovca za 2019.godinu i ujedno je izvijestila o utrošenim sredstvima za 2019. godinu. 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo, te je dano na glasanje 
prihvaćanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu.  S 14 glasova 
„Za“ prihvaćenoje Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu „Za“ su glasovali: Hrvoje 
Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Stjepan Fotović, Marcela Ledinski Mitrov, Tihomir 



Antolković, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak, Damir Fašaić, Štefica Fintić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Stjepan Grošanić. 
 
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu KLASA: 021-06/20-01/07; 
URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika. 
 

 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada 

Vrbovca 

 
Pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca Andreja Tanasković obrazložila je Prijedlog 
Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca. Navela je kako 
je kako je u Zakonu o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi propisana obveza o 
provođenju izbora za vijeća mjesnih odbora. Provedena je rasprava u kojoj je sudjelovao 
vijećnik Damir Fašaić. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Prijedlog Odluke je donesen s 14 glasova „za“. 
„Za“ su glasovali:  Hrvoje Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Stjepan Fotović, Marcela 
Ledinski Mitrov, Tihomir Antolković, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak, Damir 
Fašaić, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Stjepan Grošanić. 
 
Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća Mjesnih odbora Grada Vrbovca KLASA: 013-03/20-
01/02; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Glasniku 
Grada Vrbovca“. 

 
Točka 9. 

Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrbovca 

 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tihomir Antolković podnio je Izvješće te je 
predložio Prijedlog o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrbovca. Potrebe za 
raspravom nije bilo. Predsjednik vijeća dao je Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog 
povjerenstva Grada Vrbovca na glasovanje. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog 
povjerenstva Grada Vrbovca  doneseno je jednoglasno s 14 glasova. „Za“ su glasovali: Hrvoje 
Herček, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Stjepan Fotović, Marcela Ledinski Mitrov, Tihomir 
Antolković, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak, Damir Fašaić, Štefica Fintić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Stjepan Grošanić. 
 
Rješenje o imenovanju gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrbovca KLASA: 013-03/20-
01/03, URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Glasniku 
Grada Vrbovca“. 

 
Točka 10. 

Donošenje Odluke o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije te plana  zaštite od požara za Grad Vrbovec 

 



Zamjenik Gradonačelnika Ivica Strnščak obrazložio je stanje procjene ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije i plana zaštite za Grad Vrbovec. Naveo je kako se prihvaćanjem ove 
Odluke Grad Vrbovec usklađuje sa Zakonom o vatrogastvu. Predsjednik vijeća otvorio je 
raspravu. U raspravi je sudjelovao vijećnik Damir Fašaić.  Nakon provedene rasprave, Odluka 
o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te plana zaštite od 
požara za Grad Vrbovec donijeta je sa ukupno 14 glasova za. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, 
Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Stjepan Fotović, Marcela Ledinski Mitrov, Tihomir Antolković, 
Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak, Damir Fašaić, Štefica Fintić, Dejan Jaić, 
Dražen Sudinec i Stjepan Grošanić. 
 
 
 
Odluka o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te plana zaštite 
od požara za Grad Vrbovec KLASA: 810-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je 
dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 
 

Točka 11. 
Donošenje Odluke donošenju Plana djelovanja Grada Vrbovca u području prirodnih 

nepogoda za 2020. godinu 

 
 

Ivica Strnščak, načelnik stožera Civilne zaštite Grada Vrbovca  o naveo je kako je Grad dužan 
napraviti Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda, te kako je Plan dostupan u 
materijalima.  Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo, te je 
Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Vrbovca u području prirodnih nepogoda za 2020. 
godinu dana na gaslovanje. S 15 glasova „Za“ donesena je Odluka o donošenju Plana djelovanja 
Grada Vrbovca u području prirodnih nepogoda. „ Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan 
Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, 
Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, 
Martina Petrak, Marcela Ledinski Mitrov i Luka Lacković. 

 
 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Vrbovca u području prirodnih nepogoda za 2020. 
KLASA: 810-01/20-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnik i objavit 
će se u “Glasniku Grada Vrbovca“. 

 
 
 

Točka 12. 
  Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje  
 političkih stranaka i nezavisnih članova u 2020. godini 
 
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Ljiljana Petanjek obrazložila je 
Prijedlog Odluke o dodjeli sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
članova u 2020. godini. Navela je kako je je 2011. godine grad Vrbovec donio Odluku o 
financiranju političkih stranaka i  nezavisnih članova ( „ Glasnik Zagrebačke županije“  broj 



30/11), te kako je ta Odluka imala izmjene i dopune ( „Glasnik Zagrebačke županije“  broj 32-
II/ 13 i 35-II/ 14). Predsjednik vijeća otvorio je raspravu no potrebe za raspravom nije bilo. 
Zatim je Odluka dana na glasovanje te je donesena jednoglasno  sa 16 glasova. „Za“ su 
glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Damir 
Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, Darko 
Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Martina Petrak, Marcela Ledinski Mitrov i Luka 
Lacković. 
 
 
Odluka o raspodjeli sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 
2020. godini KLASA: 400-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog 
Zapisnika i objavit će se u „Glasniku Grada Vrbovca“. 
 
 

 
Točka 13. 

Prijedlozi i mišljenja 
 

   

Predsjednik Vijeća Hrvoje Herček najavio je kratku pauzu kako bi se sročio Zaključak u vezi 
Plina koji bi se uputio prema Plinu i skupštini. 
 
Vijećnik Stjepan Tvorić javio se za riječ i osvrnuo se na pitanje vijećnika Hrvoja Herčeka u 
aktualnom satu i spomenuo je poslove udruge Wireless. Zahvalio se ljudima koji su 
sudjelovali u radu, Gradu Vrbovcu i vijećniku Damiru Fašaiću koji se zaslužan za stupanje u 
kontakt sa Županijskim cestama od kojih je udruga dobila suglasnost. Naveo je kako mora 
braniti struku i kako smatra da udruga radi po pravilima, da se drže Zakona. Obratio se 
predsjedniku Vijeća i rekao da ne vidi razlog da kablovi ne idu po stupovima. Naveo je kako 
smatra da svim ljudima treba omogućiti brzi internet, te kako ne vidi razlog da se 
dezinformira vrbovečka javnost, te kako smatra da je to učinio predsjednik Vijeća te da je 
zbog toga reagirao. 

 
Vijećnik Hrvoje Herček zahvalio se vijećniku na reakciji te da ne zna iz čega je vijećnik Tvorić 
iščitao da je on protiv, te kako je on na početku postavljanja pitanja u aktualnom satu naglasio 
da je on glasnik ljudi tj. o skupini građana koji žele da se to spriječi. Rekao je kako je do njega 
došao mail, poruka i  poziv iz Naselja Stjepana Radića, te je pročitao mail koji je dobio. 
 
Vijećnik Stjepan Tvorić zatražio je da uđe u Zapisnik sljedeće; 
…“ Ja nisam nigdje rekao da to košta 100.000, 00 kuna. Ja ne volim baratati ovako 100, 200, pa 
milijun, nikad neću, da se to izračunati, može se zatražiti koliko to košta pa će me zanimati kako 
će reagirati stanovnici Naselja Stjepana Radića ako se opet izlije iz Gradskog proračuna nekoliko 
stotina tisuća kuna, a s druge strane oni hoće nogostup, a financiramo sve te udruge. Argu-
mentiram, Vi volite to malo ovako nama nabaciti pa Vam ja moram vratiti. Ja neću više poticati 
ovu raspravu, znam koji su argumenti, smatram da je jeftinije to provesti po stupovima i za to 
će se svi složiti, ali dobro ja prihvaćam kritiku javnosti, ( dalje se ne čuje se)…“ 

 



Vijećnik Hrvoje Herček rekao je kako će se vidjeti u snimci da on to nije rekao da je to izričito 
rekao vijećnik Stjepan Tvorić, te da ne ulazi u to koliko košta i da ne želi da se iskrivljuju njegove 
riječi. 
 
Vijećnik Damir Tomljenović rekao je kako smatra da se raspravlja o temi koja nema nikakve 
veze s Vijećem i da bi se Vijeće trebalo baviti pitanjima koje može rješavati. Zamolio je da se 
bavi politikom i usluzi građanima.  
 
Vijećnik Hrvoje Herček naveo kako misli da je to pitanje građana kojima nije jasno da se na 
području Grada Vrbovca nešto dešava, a da to nije pod nadzorom Grada, te da je htio da to 
građani čuju i da je htio dobiti odgovore na neka pitanja.  
 
Predsjednik Vijeća pročitao je Prijedlog Zaključka što se tiče točke 4, a on glasi: 
„ Zadužuje se Plin Vrbovec d.o.o. da na temelju prihvaćene analize postojećeg stanja pripremi 
prijedlog rješenja opskrbe i distribucije plina na području Grada Vrbovca“. Zatim je dao na 
glasovanje Zaključak. Sa 16 glasova „za“ prihvaćen je Zaključak o zaduženju Plina Vrbovec 
d.o.o.. „Za“ su glasovali:  Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, 
Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Stjepan Grošanić, 
Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Martina Petrak, Marcela Ledinski Mitrov i 
Luka Lacković. 
 
 
 

 
Pošto daljnjih prijedloga i mišljenja nije bilo, predsjednik Vijeća zaključio je 26. sjednicu u 22.41 
sati.  
 
 
 

Zapisničar 
 

Valentina Kristić 

Predsjednik Vijeća 
 

Hrvoje Herček, prof. 
 
 
 


