ZAPISNIK
sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca održane 03. lipnja 2020. godine u Velikoj
vijećnici Grada Vrbovca, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 s početkom u 18.00 sati i nastavak
09.06.2020. godine u 18.30 sati
Sjednica Vijeća je javna.
Predsjedavajući Vijećem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Zapisničar: Iva Suknaić
Nazočni vijećnici: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća, Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik
Vijeća, Damir Fašaić – drugi potpredsjednik Vijeća, vijećnici: Tihomir Antolković, Mijo
Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Darko
Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski
Mitrov
Nenazočni vijećnici: Stjepan Grošanić (opravdao svoj izostanak)
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika, Robert
Đuranec – zamjenik gradonačelnika, Andreja Tanasković - pročelnica Službe za opće poslove
Grada Vrbovca, Valentina Kristić – stručna referentica za uredsko poslovanje u Službi za opće
poslove Grada Vrbovca, Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i
gospodarstvo, Valentina Petanjek Špehar – viša stručna referentica za komunalno redarstvo,
Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o., Anita Batarelo – direktorica Radio Vrbovca
d.o.o., Marko Belošević – stručni suradnik za opće poslove u Službi za opće poslove Grada
Vrbovca i direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o., Ivica Jurčević – načelnik Policijske postaje
Vrbovec, Kristina Ljubić Nežić – ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec, Sanja Prijatelj – ravnateljica
POU Vrbovec, Marija Sedmak – voditeljica računovodstva Narodne knjižnice Vrbovec, Žarko
Popović – ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec, Edina Operta – ravnateljica II. osnovne škole
Vrbovec, Jasna Benedik – direktorica Turističkog ureda TZ Grada Vrbovca, Slavko Povrlišek –
predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca, Ivor Koretić – predsjednik Gradske zajednice
športskih udruga Vrbovec, Jelena Mucko – ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa
Vrbovec, Vlado Mesnik – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke županije, mediji i građani
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio 30. sjednicu Vijeća. Izrazio je
zadovoljstvo time što su se svi prisutni ponovno okupili uživo nakon par mjeseci drugačijeg
rada zbog pandemije koronavirusom i nadu da će svi biti konstruktivni na ovako opsežnom
dnevnom redu. No prije toga, zamolio je da u suradnji sa stručnim službama vijećnici pristupe
potpisivanju obrazaca za glasovanje sa prethodnih elektroničkih sjednica (28. i 29.) jer, kako je
naglasio, obrasci će tek tada biti pravovaljani, kada ih vijećnici vlastoručno potpišu. Nakon toga
predsjednik Vijeća zahvalio je na verifikaciji obrazaca, a isto tako i na suradnji u situaciji koja
je bila, podsjetio da Poslovnik Gradskog vijeća (Glasnik Grada Vrbovca 3/2018, 5/2019) nije
baš prilagođen elektroničkim sjednicama te naglasio da se na kraju sjednice pod točkom 16.
Prijedlozi i mišljenja može o tome prodiskutirati te o izmjenama navedenog Poslovnika, za

situacije koje će nas možda opet zadesiti u jesen, a podsjetio je da su nedorečene odredbe
dosta onemogućavale normalan rad.
Potom je predsjednik Vijeća konstatirao da je sjednici nazočno 16 (šesnaest) od 17
(sedamnaest) vijećnika odnosno da Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata.
Istaknuo je da se nenazočni vijećnik Stjepan Grošanić ispričao. Zatim je otvorio raspravu po
zapisniku sa 29. elektroničke sjednice Vijeća. Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik
Vijeća dao zapisnik na glasovanje. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić,
Dejan Jaić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i
Marcela Ledinski Mitrov. Sudržan je bio vijećnik Dražen Sudinec te je predsjednik Vijeća
utvrdio da je zapisnik sa 29. sjednice (elektroničke) verificiran sa 15 (petnaest) glasova „za“ i 1
(jednim) suzdržanim.
Predsjednik Vijeća zatim je podsjetio na Dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu na 30.
sjednicu vijeća i upitao ima li kakvih prijedloga za izmjenama i dopunama. Javio se vijećnik
Damir Tomljenović te iznio da ima 3 (tri) primjedbe te želi da uđu u zapisnik: „ Hvala gospodine
Predsjedniče, gospodine Gradonačelniče, mediji, ne znam tko je sve prisutan, sve pozdravljam,
imam tri osnovne zamjerke na današnju sjednicu. Prva je obujam te sjednice, jer je previše
točaka dnevnog reda da bi ih mogli kvalitetno raspraviti i sad ste nam još dodali jednu točku.
Druga moja primjedba se odnosi na to da je neuobičajeno da nemamo prijedlog za godišnju
nagradu Grada, dakle nemamo mišljenje Odbora. Mi smo Vijeće koje treba na temelju nečijeg
mišljenja ili prijedloga nečijega nešto donijeti, a mi danas iako je Odbor bio prije pet šest dana,
ne znamo prijedlog Odbora. To nije tajna organizacija, nego Odbor koji je ovo Vijeće
imenovalo. I treća stvar koju isto tako upozoravam, imate pod točkom 2. Izvješće o radu
ustanove, da vam o radu Uprave izvješće daje predsjednik Upravnog vijeća. To su dva različita
tijela. To bi bilo otprilike kao da Vi dajete Izvješće o radu Gradonačelnika. Ja samo upozoravam,
mi ćemo prihvatiti, ali mislim da to nije prihvatljivo. Jer Upravno vijeće je jedno tijelo, drugo
tijelo je u ovom slučaju ravnatelj ili nekakva uprava i oni nadziru njihov rad, ne daju izvješće o
njihovom radu, svatko daje izvješće o svom radu. Postoji Izvješće o radu Upravnog vijeća. Tako
da se bojim da ne bi došlo do nekih problema. Mi ćemo prihvatiti ako Vi stojite iza toga da je
to moguće, ali ove moje primjedbe ja Vas molim da uđe, da ne bi kasnije bilo problema, da ne
bi rekli da Vas nismo upozorili.“ Predsjednik Vijeća zahvalio je na primjedbama i odgovorio je
da što se tiče obujma, da je ova sjednica na pola godine, izvješća svih ustanova se tek sada
mogu dobiti za proteklu godinu, dok se čeka još i Izvješće o radu Komunalca d.o.o., koje je
također zatražio, ali postoji rok za reviziju do 30.06. svake godine pa sad nije bilo mogućnosti
dobiti i to Izvješće. Također je pojasnio da su na Dnevnom redu još neke točke koje traže
hitnost. Kao predsjednik Odbora za nagrade i priznanja te izvjestitelj te točke, pojasnio je da
će prijedlog Odbora obrazložiti prilikom izlaganja te točke na samoj sjednici.
Zatim je Gradonačelnik predložio dopunu Dnevnog reda novom točkom, prijedlogom za
donošenje: a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije
roditelja/skrbnika učenika polaznika osnovnog glazbenog obrazovanja u Glazbenom odjelu II.
osnovne škole Vrbovec za školsku godinu 2020./2021., i b) Odluke o davanju prethodne
suglasnosti na Odluku o cijeni osnovnog glazbenog obrazovanja za darovite učenike za školsku
godinu 2020./2021.
Vijećnik Stjepan Tvorić složio se s primjedbom vijećnika Tomljenovića, u vezi prijedloga
Odbora za nagrade i priznanja. Provedena je rasprava po tom pitanju, nakon čega je vijećnik
Mijo Mijatović, u ime kluba HDZ-HSU tražio, a predsjednik Vijeća odredio stanku od 5 minuta.

Vijećnik Mijo Mijatović nakon stanke obrazložio je traženje pauze i naglasio da klub HDZHSU ostaje pri svojem mišljenju, ali da će ostati na sjednici da vidi što će dalje biti. Vijećnik
Tihomir Antolković upozorio je da prema Poslovniku nema rasprave oko Dnevnog reda, već
prijedloga za izmjenama i dopunama te glasovanja o Dnevnom redu, a da se gubi vrijeme na
raspravu.
Predsjednik Vijeća predložio je da se Dnevni red nadopuni naknadno zaprimljenim
prijedlogom, a taj je donošenje: a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu
participacije roditelja/skrbnika učenika polaznika osnovnog glazbenog obrazovanja u
Glazbenom odjelu II. osnovne škole Vrbovec za školsku godinu 2020./2021., i b) Odluke o
davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni osnovnog glazbenog obrazovanja za darovite
učenike za školsku godinu 2020./2021. Predložio je da to postane točka 16. dnevnog reda, a
Prijedlozi i mišljenja točka 17. Obzirom da drugih potreba za izmjenama i dopunama
predloženog Dnevnog reda nije bilo, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje dopunu Dnevnog
reda. Jednoglasno je sa 16 glasova „za“ izglasana dopuna Dnevnog reda. „Za“ su glasovali:
Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir
Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Darko Dananić, Stjepan
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Dnevni red
glasi:

DNEVNI RED
AKTUALNI SAT
1. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike
na području grada Vrbovca za 2018./2019. godinu
Predlagatelj: Gradsko vijeće Grada Vrbovca
Izvjestitelj: Ivica Jurčević – načelnik Policijske postaje Vrbovec

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Kristina Ljubić Nežić - ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec (a)
Marcela Ledinski Mitrov – predsjednica Upravnog vijeća RAG-a Vrbovec (b)
Sanja Prijatelj – ravnateljica POU Vrbovec (c)
Martina Sanković – ravnateljica Narodne knjižnice Vrbovec (d)
Žarko Popović – ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec (e)
Edina Operta – ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec (f)

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut I. osnovne škole Vrbovec
b) Statut II. osnovne škole Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: Žarko Popović – ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec (a)
Edina Operta – ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec (b)

4. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Jasna Benedik – direktorica Turističkog ureda TZ Grada Vrbovca (a)
Slavko Povrlišek – predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca (b)
Ivor Koretić – predsjednik Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec (c)
Jelena Mucko – ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec (d)

5. Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Grada Vrbovca za 2020. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Grad Vrbovec u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Slavko Povrlišek – predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca

6. Donošenje:
a) Odluke o opozivu Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Odluke o opozivu Odluke od dana 14.06.2019. godine, KLASA:021-06/19-01/27,
URBROJ:238/32-01/01-19-1
c) Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
d) Odluke o odobravanju Dječjem vrtiću Vrbovec otvaranje pet novih odgojno obrazovnih skupina
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2019.
godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2019.
godine
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. god.
b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu

d)
e)
f)
g)

javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2019. godinu
javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljice:
Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo (a i b)
Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca (c – g)

10. Donošenje:
a) Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne
knjižnice Vrbovec
b) teksta Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice
Vrbovec
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca

11. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
Predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada i priznanja
Izvjestitelj: Hrvoje Herček – predsjednik Odbora

12. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Valentina Petanjek Špehar – viša stručna suradnica za
komunalno redarstvo

13. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada
biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Valentina Petanjek Špehar – viša stručna suradnica za
komunalno redarstvo

14. Donošenje:
a) Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Vrbovca
b) Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Vrbovca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Valentina Petanjek Špehar – viša stručna suradnica za
komunalno redarstvo

15. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Denis Kralj – gradonačelnik

16. Donošenje:
a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije
roditelja/skrbnika učenika polaznika osnovnog glazbenog obrazovanja u
Glazbenom odjelu II. osnovne škole Vrbovec za školsku godinu 2020./2021.
b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni osnovnog
glazbenog obrazovanja za darovite učenike za školsku godinu 2020./2021.

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

17. Prijedlozi i mišljenja

Predsjednik Vijeća konstatirao je da je 18:40 sati te da započinje Aktualni sat.

AKTUALNI SAT
I MIJO MIJATOVIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje postavio je gradonačelniku. Iznio je navode da
gradska uprava s gradonačelnikom na čelu ignorira upite mjesnih odbora o izvršenju nekih
radova te da se za neke radove čak i ne obavještava predstavnike mjesnih odbora. Istaknuo je
kako zna da neki predsjednici mjesnih odbora nisu u SDP-u i HSS-u i da su možda
gradonačelniku politički oponenti, ali smatra da je red kad se dođe nekome u kuću da se javi
domaćinu, a u ovom slučaju su to predsjednici i predstavnici mjesnih odbora. Vijećnik je upitao
gradonačelnika može li pojasniti zašto je to tako.
Drugo pitanje vijećnik je postavio direktorici Radio Vrbovca, o gostovanju dva političara iz SDPa, gospodina Bernardića i gospodina Ostojića. Vijećnika zanima u kojem formatu su oni
gostovali u emisiji i na koji način je ona financirana, s obzirom da još nije predizborno vrijeme,
a po Zakonu o elektroničkim medijima nema predizbornih emisija prije raspisivanja kampanje.
Vijećnik je zamolio direktoricu da to objasni.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio na prvo pitanje vijećnika. Podsjetio je da su izbori za mjesne
odbore bili prije pet godina i da su odlukom ovog Gradskog vijeća prije pet mjeseci i raspušteni,
te zaključio da prema tome ni nema predstavnika mjesnih odbora na terenu. Gradonačelnik je
konstatirao da sa mnogima od njih surađuje bolje, a sa nekima na lošiji način. Smatra da onaj
tko kaže da gradonačelnik bira tko je od njih u SDP-u, a tko nije, taj laže vijećnika. Podsjetio je
da su iz SDP-a samo dva predsjednika mjesnih odbora od četrdeset i jednog te da bi tada
trebao samo s njima surađivati, a sa ostalima ne i da se to tako ne radi. Istaknuo je da jako
dobro surađuje s mnogim predstavnicima mjesnih odbora iz HDZ-a, kao i sa samim vijećnikom
Mijatovićem, da se puno stvari radilo u Luki što je vijećnik predložio i da se rješavaju. Isto tako
spomenuo je izvrsnu suradnju i sa vijećnicom Šteficom Fintić. Za kraj je zaključio da ono što je
vijećnik rekao ne stoji.
Anita Batarelo – direktorica Radio Vrbovca d.o.o.
Direktorica je pozdravila sve prisutne i odgovorila na drugo pitanje vijećnika. Pojasnila je da se
politička promidžba plaća u vrijeme predizborne kampanje i da se jedino u to vrijeme smije
prenositi u elektroničkim medijima, a kako se izvan političke promidžbe ne smije plaćati
politička promidžba ili kampanja. Gostovanje navedenih političara, kako je kazala, bilo je u
sklopu redovnog programa jer su se najavili da dolaze u naš grad i pitali mogu li doći u
gostovanje u bilo koju emisiju u programu Radio Vrbovca. Također je istaknula da ne vidi u
čemu je problem jer bi i bilo tko drugi isto tako mogao doći.

Vijećnik nije zadovoljan odgovorima. Pojasnio je da se konkretno radi o prigovoru mjesnog
odbora Poljana te kako ih se nije ništa pitalo kada je navažan kamen. Isto tako iznio je da zna
kako mjesni odbori na pola funkcioniraju sad i da nisu legalni, ali da su jedini koji brinu o svojim
jedinicama lokalne samouprave. A što se tiče odgovora direktorice po drugom pitanju, vijećnik
je rekao da bi se on i kolege iz HDZ-a najavili u jednu takvu emisiju i došli pričati na radiju.
II TIHOMIR ANTOLKOVIĆ – SDP
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Podsjetio je da su na zadnje dvije sjednice
donesene mjere za pomoć gospodarstvenicima zbog krize uzrokovane virusom COVID 19, u
visini 500.000,00 kn. Vijećnika zanima kakav je odaziv gospodarstvenika i koliko je zahtjeva
podneseno te koliko je sredstava već potrošeno za te mjere. Drugo pitanje vijećnika je kada će
se postaviti ležeći policajci u ulici Matije Gupca od suda prema benzinskoj postaji, da se malo
uspori promet jer se poprilično brzo voze tamo.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je po prvom pitanju izrazio zadovoljstvo što je naš Grad među boljima po
pružanju pomoći našim sugrađanima i našim gospodarstvenicima u vrijeme pandemije
uzrokovane koronavirusom. Istaknuo je da malo gradova u našem okruženju ima mjere koje
je raspisao naš grad. Podsjetio je da su mjere koje su raspisane takve da Grad daje
gospodarstvenicima koji su se prijavili na državne mjere; 3.000,00 kn onima koji imaju 1 ili 2
zaposlena, 5.000,00 kn onima koji imaju 3 ili 4 zaposlena, te 7.000,00 kn onima sa 5 i više
zaposlenih. Gradonačelnik je iznio podatak da je sa današnjim danom prijavljeno 126
vrbovečkih gospodarstvenika, te kako je neki dan i probijena ta brojka od pola milijuna kuna,
nakon čega je raspisan i novi javni poziv i osigurano još 100.000,00 kn, dakle ukupno
600.000,00 kn i smatra da bi to moglo biti dovoljno da ovu mjeru. Zaključio je da je Grad i ovo
Gradsko vijeće osmislilo dobru mjeru koja bi mogla pomoći u ovoj krizi.
Što se tiče uspornika u ulici Matije Gupca, gradonačelnik je naveo da su ove godine bila dva
sastanka sa Županijskom upravom za ceste, te su se oni obvezali taj uspornik i napraviti.
Gradonačelnik je rekao kako se nada da će to uskoro i osvanuti na našim ulicama.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.
III DRAŽEN SUDINEC – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje odnosi se na projekte, odnosno
donacije akademskog kipara Mate Turića. Vijećnik je pojasnio da su mu građani proslijedili, on
nije vidio prepisku s Facebooka, građani su se očitovali da gradonačelnik samostalno odlučuje
da se neke donacije ne bi trebale provesti na području grada Vrbovca. Vijećnik je nadalje kazao
da je gospodin nudio napraviti kamenu kulu kao simbol grada Vrbovca u središtu rotora,
napravio bi to besplatno, a nudio je i fontanu ili monumentalnu skulpturu, koju su htjeli
sufinancirati i neki obrtnici, poput gospodina Severa, koji je htio donirati materijal. Istaknuo je
da su mu građani rekli da je gospodina Turića gradonačelnik optužio da je ultradesničar,
omalovažavao njegov rad, jedra i križeve, a za fontane izjavio da mu nisu zanimljive jer ih radi
Bandić. Na kraju vijećnik je upitao gradonačelnika s kojim pravom može reći je li nešto dobro
za grad ili nije, pogotovo ako se govori o mjestima koja su jako vidljiva te zašto nije otvorio
neku javnu raspravu pa da se građani mogu sami o tome očitovati.
Drugo pitanje vijećnik je postavio o zapošljavanju u Lokalnoj akcijskoj grupi Prigorje. Naveo je
kako LAG postoji već nekoliko godina, ljudi su zapošljavani sa visokom stručnom spremom, a

istekom njihovih ugovora na određeno, nisu im se produžili ugovori, ali su s 1.1.2019. godine
zaposlene dvije osobe u LAG-u bez natječaja, jedna je Maja Novosel, a druga je vijećnica iz
Križevaca Tena Tekić. Vijećnik je istaknuo kako je zanimljivo da su te osobe došle skoro bez
ikakvog radnog iskustva, sa srednjom stručnom spremom, dobile ugovore na određeno, a
nakon 11 mjeseci ugovore na neodređeno, dok je u međuvremenu agronom kojem je istekao
ugovor, poslan kući. Vijećnik je tražio od gradonačelnika da mu objasni ovu logiku
zapošljavanja.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je po prvom pitanju odgovorio da ne vidi kako to ima veze sa vođenjem grada.
Smatra da je to pitanje za neke umjetničke rasprave te ako Grad Vrbovec odluči negdje
sagraditi nešto, raspisati natječaj za nekakav umjetnički rad, tada se to napravi javno, putem
javnog poziva, na koji se mogu javiti svi umjetnici Vrbovca. Naglasio je kako Mate Turić nije
jedini umjetnik u Vrbovcu, može se raspravljati o njemu kao i o svakom drugom umjetniku i
ne zna zašto bi on baš zaslužio da radi nešto u Vrbovcu, a ne Kefelja, Tonka Maleković, Boltižar
ili Barić. Također je pojasnio da se oko radova Mate Turića savjetovao i s nekim umjetnicima i
niti jedan se nije složio oko postavljanja jedra u centru Vrbovca, a kako pojašnjava bilo je riječi
o jedru, a ne o fontani ili kuli kako navodi vijećnik. I na kraju je zaključio da Grad mora odlučiti
oplemeniti neki prostor i tada tražiti umjetnike, a ne da se jednom umjetniku kaže da on nešto
postavi sam.
U vezi drugog pitanja o LAG-u Prigorje, gradonačelnik je ustanovio da on nije član Upravnog
odbora i da ne zna zašto je vijećnik to pitanje uputio njemu.
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom. Smatra da ne bi trebao biti problem ako netko želi i to
besplatno svojim radom oplemeniti prostor grada Vrbovca. Također je naveo kako ima
prostora i ako se ne bi složili oko neke lokacije, da ima dovoljno lokacija za sve umjetnike da
ostave svoj trag u Vrbovcu, pogotovo ako se radi o domaćem čovjeku. Što se tiče spomenutog
kipara, zaključio je da je on očito uvaženiji u Europi i u svijetu nego u Vrbovcu i da
gradonačelnik kao i još neki u Vrbovcu ne znaju simboliku jedara. U vezi LAG-a Prigorje vijećnik
je istaknuo kako mu je preneseno da je pritisak oko zapošljavanja došao upravo od strane
vrbovečkog i križevačkog gradonačelnika. Zaključio je da svi gradovi i općine imaju svoje
predstavnike u tijelima LAG-a te da je potpuno jasno da se oko tih stvari lobira i Grad plaća
članarinu prema LAG-u, te se izdvajaju sredstva za plaće i najam prostora, a općine koje
izdvajaju puno manje su dobile jednako novčanih sredstava kao i Grad Vrbovec, te kako je
potpuno jasno kako je došlo do takvog načina zapošljavanja gdje struka nije uopće bitna.
IV STJEPAN TVORIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje je kad će doći pedijatar u Vrbovec,
ima li pomaka po tom pitanju.
Drugo pitanje vijećnik je postavio u vezi problema sa gavranima jer su nekada vrane bile
problem u gradu, a građani sad kažu da je veliki problem sa gavranima kod sportske dvorane,
na fontanama i zamolio je gradonačelnika da pronađe rješenje po tom pitanju, kao i oko
održavanja bankina uz željezničku stanicu, jer vijećnik navodi da je vidio neki dan kad se vozio
biciklom da je trava tamo visoka i zanima ga da li Grad vodi brigu o nadležnosti održavanja
bankina.

Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik se kratko osvrnuo na prvo pitanje vijećnika Mijatovića i rekao da je znao da će
biti problema sa Poljanom i da je upravo na inicijativu gospodina Jaića išao u Poljanu te kako
su napravljeni radovi, koji nisu bili ni potrebni i potrošeno je 2.000,00 kn. Istaknuo je da se
gospodin Jaić bunio protiv njegovog rada i onih dana kada se asfaltirala cijela Poljana i
konstatirao da ga ne iznenađuje njegova prijava. Nakon što je upozoren od strane
predsjednika Vijeća da odgovori na pitanje vijećnika Tvorića, gradonačelnik je nastavio kako je
neki dan u centru sreo voditelja Ispostave Doma zdravlja doktora Radina, koji mu je rekao
novosti po pitanju pedijatra. Nadalje je objasnio kako trajnog rješenja još nema, da u Vrbovec
dolaze dva nova pedijatra, iz Varaždina i Čakovca te da će dolaziti dva puta tjedno, uz dva
liječnika opće prakse koji su stalno u ambulantama. A kada su u pitanju liječnici specijalisti,
gradonačelnik je najavio da će u Vrbovec doći i još jedan doktor ginekolog i zaključio da ima
malo dobrih vijesti i na tom području. Što se tiče vrana, odnosno gavrana, gradonačelnik je
rekao da je upućen i kako te fontane nisu u nadležnosti Grada i da gavrani nisu na našem
području te da po tom pitanju ne možemo puno učiniti, ali je podsjetio vijećnike da je danas
na dnevnom redu i Program zaštite divljači, koji podrazumijeva i neka rješenja po tom pitanju,
a o tome će više reći njegov zamjenik Đuranec.
Predsjednik vijeća ispravio je gradonačelnika kako pedijatrica već radi, a vijećnik Damir
Tomljenović istaknuo je da Županija već radi na tome da povuče jednog specijalistu u Vrbovec,
pošto Grad to nije tražio.
Vijećnik Tvorić nije zadovoljan odgovorom i konstatirao je da će biti nezadovoljan dok se god
to pitanje ne riješi, ali smatra da je u redu ako i gospodin Tomljenović u ime Županije već radi
na tome ili u ime Grada i za grad. Odvila se međusobna rasprava između vijećnika Tvorića i
gradonačelnika oko dopunskog pitanja vijećnika u vezi održavanja bankina uz željezničku
stanicu. Gradonačelnik je pojasnio da stalno zove Županijske ceste i moli da se trava pokosi te
kako smatra da je ova cijela situacija oko toga koje su ceste županijske, a koje gradske nejasna
i ako se već ne ukidaju županije, a on kako navodi se zalaže i za ukidanje županija i općina i da
Grad ima kontrolu nad svojim cestama, kao što ima i kontrolu nad vodovodom i trošenju
sredstava u proračunu na vodovod na svom području. Također smatra da bi tako bilo idealno
kad bi se kod županijskih cesta znalo s kojim novcem se raspolaže na području grada Vrbovca
pa da sami odlučujemo hoćemo li dobiti metar asfalta ove godine ili nećemo, hoće li se bankine
pokositi i sve ostalo, dok ovako sve ovisi o dobronamjernosti ljudi u sustavu i Grad ne može
odlučiti koja će se cesta asfaltirati i graba i bankina pokositi.
V ŠTEFICA FINTIĆ – HDZ
Vijećnica je postavila dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje tiče se mještana Brčevca koji
pitaju kada će krenuti kanalizacija u Brčevcu. Drugo pitanje je stiglo putem više dopisa od
strane mjesnog odbora Vrbovečki Pavlovec u vezi uređenja kanala i ceste uz kapelicu. Vijećnica
je pojasnila da je dio kanala uređen, a drugi dio nije i to je ružno za vidjeti pa se građani pitaju
kada će to krenuti i rekli su joj da su slali više puta i dopise u Grad, ali kako na njih nije bilo
odgovora.

Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da će kanalizacija u Brčevcu doći kao i u sva naselja koja su dio
aglomeracije Vrbovec, a naglasio je da će premijer Plenković u ponedjeljak doći u Vrbovec i
otvoriti radove na izgradnji vodovoda u Celinama te da tako kreće dugo očekivani projekt
gradnje vodovoda na području Vrbovca i općina. Po pitanju kanalizacije, taj je projekt u zadnjoj
fazi, istaknuo je, i pojasnio kako je natječajna dokumentacija u zadnjoj fazi i da će uskoro biti
raspisan natječaj za gradnju kanalizacije u Vrbovcu i vjeruje da će se do kraja godine potpisati
ugovor za gradnju kanalizacije na području grada. Nažalost, zaključio je, manja naselja koja su
na rubnim dijelovima grada, neće dobiti kanalizaciju u sklopu ovog projekta.
Po pitanju kanala u Vrbovečkom Pavlovcu, gradonačelnik je pojasnio da su gradske službe bile
tamo nekoliko puta prošle godine jer je jedna kuća bila zbog kanala poplavljena i kako je to
sanirano na zadovoljstvo građana. Za neki drugi zahtjev da se sredi taj cijeli kanal,
gradonačelnik je kazao da ne zna za njega i da ga nije vidio, priznao da to može biti i njegov
propust i da se i to može riješiti ako bude potrebno.
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.
VI VJEKOSLAV SMOLEC – SDP
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje postavio je o projektu vodovoda
koji kreće i za koji se mislilo da će riješiti problem svih kućanstava, a ispostavilo se da nije tako
i da će 15 do 20 kućanstava u Poljanskom Lugu ostati bez gradske vode. Vijećnik nije siguran,
ali misli da i u drugim selima ima takvih slučajeva te je upitao zašto se nije obuhvatilo sve i da
li ima neko alternativno rješenje. Drugo pitanje postavio je u vezi uređenja kanala uz lokalne
ceste pod gradskom ingerencijom, s čime kako je rekao je upoznao prije mjesec gradske službe
i obišli su teren te upoznali s tim problemom i gospodina Stjepana Budiselića, na sastanku
mjesnog odbora. Zaključio je kako ne vidi bagere, a obećano je da će doći i čistiti, izmuljivati
te ga zanima kada počinju ti radovi.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je i on mislio da će voda ići u svaku kuću i u svako selo kada je
direktor Vodovoda i odvodnje gospodin Masten potpisivao ugovor, no na kraju se ispostavilo
uvidom u karte da to i neće biti tako. Ipak, gradonačelnik je zaključio da je to veliki projekt i da
voda ide u većinu kuća, a kako ne ide nažalost u Poljanskom Lugu u dva odvojka, u Lovrečku
Varoš, u Marenić i dio Gornjeg Tkalca, te da je na Gradu da se ostatak kroz narednih par godina
tih nekoliko stotina metara financira iz vlastitih sredstava iz naknade za razvoj. Gradonačelnik
smatra da je to veliki projekt i da se povuklo maksimalno sredstava iz EU fondova koliko se
moglo. Po pitanju kanala u Poljanskom Lugu, Gradonačelnik je odgovorio da zna za taj
problem, od ulaza u Poljanski Lug, od bivše kuće gospodina Grošanića pa sve do Svilića, pa još
tamo sve do kanala, kako je to skoro 5 kilometara graba. Dodao je da je takav je i troškovnik,
ali je potpisan i čeka se da Komunalac to izvede i kako je narudžbenica za kopanje svih tih
graba u Poljanskom Lugu potpisana.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.

VII MARCELA LEDINSKI MITROV – HSS
Vijećnica je postavila jedno pitanje gradonačelniku. Podsjetila je da nas je sve zadesila kriza
uzrokovana virusom Covid-19, kako se zna da su gubici u travnju bili oko 15 % te vijećnicu
zanima, s obzirom da je već 6. mjesec, imamo li informaciju koliki su bili gubici u svibnju.
Denis Kralj – gradonačelnik
Kada su u pitanju gubici u travnju, gradonačelnik je potvrdio da su ti gubici bili oko 15 % te
smatra kako je Grad prošao bolje od nekih gradova na obali, koji su imali gubitke 35 do 40 %.
Nadalje je pojasnio kako se znalo da će gubici u svibnju biti veći te kako su čak i veći nego što
se to očekivalo, primjerice gubitak od poreza na dohodak je veći i od 25 %. Također je naglasio
da se ne zna kakvi će biti gubici u lipnju jer da će uskoro krenuti povrat poreza pa se neće znati
pravo stanje financija jedno vrijeme. Gradonačelnik je konstatirao da su svi započeti projekti
stabilni, ali da se od nekih projekata odustalo, kao što je dječji vrtić u Luki, kako je to bilo i za
očekivati za ovo stanje, ali da je sve drugo stabilno, da se radi u Čerkezovoj ulici te da će se
uskoro raspisati natječaj i graditi nogostup u Naselju Stjepana Radića.
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.
VIII MARTINA PETRAK – SDP
Vijećnica je postavila jedno kratko pitanje gradonačelniku. S obzirom da su završeni upisi u
vrtić, vijećnicu je zanimalo koliko je djece ostalo neupisano.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je zahvalio na pitanju i rekao da ne zna točan broj neupisane djece napamet jer
su mu papiri u uredu, ali da je u svakom slučaju ostalo tri skupine i kako se nada da će to biti
riješeno otvaranjem novog vrtića u de Piennesovoj ulici. Dodao je kako će se upisati i četiri
nove skupine ako će biti potrebe za tim i dovoljno prostora. Također je naglasio da radovi na
novom vrtiću napreduju dobro, da će biti gotovi prije roka, a koliko i hoće li biti prije roka
gotovi, da ćemo to još vidjeti jer tako uvjeravaju izvođači radova. Poruka gradonačelnika za 60
obitelji koje nisu upisale svoju djecu u ovom roku je da se još malo strpe i da se nada da će i ta
djeca ove godine već biti upisana u novi vrtić. Zaključio je da ne može staviti ruku u vatru da
će tako biti, ali da bi po svemu sudeći tako trebalo biti.
Vijećnica je zadovoljna odgovorom.
IX DAMIR TOMLJENOVIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo je konstatirao da je na sjednici puno puta
spomenut vodoopskrbni sustav Zagreb-Istok i dopunio da su neki dijelovi ostali bez toga jer da
ne bi ni bilo sustava Zagreb-Istok da nisu Farkaševac i neki dijelovi Preseke ostali bez toga.
Upravo je to bilo prvo pitanje vijećnika jer mu nije jasno da gradonačelnik konstantno prikazuje
taj projekat kao svoj, a da taj projekat nema sa njim i njihovim djelovanjem nikakve veze.
Podsjetio je da je projekt napravila Zagrebačka županija, da je gospodin Stjepan Kožić bio
župan u to vrijeme, kao što je i dan danas župan i da kada je projekt bio gotov i prihvaćen od
EU fondova, da ga je tada Županija predala gradovima i općinama zbog zakona kojim nije bilo
dozvoljeno da bi Županija imala u tome svoj udio. Vijećniku nije jasno zbog čega to
gradonačelnik konstantno radi jer priča o puno takvih projekata u Vrbovcu, vrtići, ceste i

nogostupi, a nijednom nije spomenuo ni pohvalio župana Kožića. Vijećnik je na kraju postavio
pitanje zbog čega gradonačelnik projekt Zagreb-Istok predstavlja kao svoj, kad on to nije.
Drugo pitanje je bilo u vezi vrtića, podsjetio je da je gradonačelnik za govornicom Gradskog
vijeća rekao da će u jesen sva vrtićka djeca biti upisana u vrtić, a sada ispada da 76-ero djece
na prvom upisu neće biti upisano u vrtić. Nadalje je pojasnio da su vijećnici HDZ-a upozoravali
gradonačelnika da ide u krivom smjeru, od privatnog prostora pa kasnije u Luku, da je tada
slikao vijećnika i slao na Facebook i rekao da HDZ želi srušiti taj program, a kako su oni samo
upozoravali da to neće biti dobro jer da će se zbog toga kasniti. Vijećnik je upitao još jednom
da li će u jesen sva vrtićka djeca biti upisana ili neće.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je zamolio vijećnika da mu objasni i pokaže gdje i kada je rekao da je on zaslužan
za projekt RVS i da je to njegov projekt. Konstatirao je da je čak više puta i za projekt RVS i za
Retenciju VIR obavještavao javnost što se radi, a nigdje nikada nije izjavio da je on za to
zaslužan. Također je istaknuo da je neki dan razgovarao o otvorenju tih radova sa gospodinom
Mastenom, koji je pohvalio vijećnika osobno i njegovu ulogu u tom projektu. Tako je i
gradonačelnik tada pohvalio vijećnika Tomljenovića i njegovu ulogu u tom projektu. Na drugo
pitanje o upisu djece u vrtić, gradonačelnik je odgovorio kako ne zna hoće li sva djeca biti
upisana ove godine u jesen, odnosno da možda i hoće, s obzirom da jesen traje do 21.12., ali
kako neće biti upisana već 1.9.2020. Nadalje je pojasnio da 1.9.2020. vrtić u Jugu sigurno neće
biti otvoren jer neće imati sve papire, ali kako se nada da će to biti što skorije. Što se tiče tog
projekta, ustanovio je da je bilo puno truda oko toga i cilj je bio da se svu djecu upiše u vrtić
te da taj cilj nije lagan. Ponovio je da je već više puta rekao da se ne boji probati neke stvari,
niti pogriješiti u nekim stvarima, jer smatra da bi vodio grad, mora se imati hrabrosti voditi
grad pa onda podnijeti kritike i sve što uz to ide. Gradonačelnik je na kraju zaključio da je bilo
puno truda i rada da se osigura svim vrbovečkim klincima da idu u vrtić i svim obiteljima da se
ne moraju bojati za svoja radna mjesta i kamo će s klincima dok su na poslu, kako smo na
samom rubu ispunjavanja i tog velikog obećanja, a da nije bilo lagano i puno utrka s
vremenom, jer da je trebalo sve to isprojektirati, prijaviti na EU fondove, dobiti i kako je bilo
puno problema i traženja alternativnih rješenja, ali nije se uspjelo i zahvalio je svima koji su se
trudili oko toga, vijećnicima i svima koji su sudjelovali u tome. Istaknuo je da je manje bitno da
li će to biti 1.9.2020. ili neće, a da je važno da ćemo imati novi vrtić i to ubrzo i nada se da se
neće ništa zakomplicirati jer smatra da ako se kao grad želimo razvijati, tada je temelj svega
kada se netko želi doseliti u grad, prvo se pita kuda će s djecom i da li ima mjesta u vrtiću za
djecu. Kada se ispuni i taj uvjet, gradonačelnik smatra da će se doživjeti još jedan rast našeg
grada.
Vijećnik nije zadovoljan odgovorom oko vodovoda jer ističe kako je na nekoliko mjesta vidio
da to gradonačelnik tako prikazuje, ali kazao je neka se ostavi sad to po strani jer je bitno da
je voda tu i da on nije tu da bi ga se hvalilo za dobronamjernost županu Kožiću kao glavnom.
Zaključio je da je činjenica da je u tom dijelu on bio zadužen, međutim uputio je gradonačelnika
neka bude konstruktivan i sjedne na sastanak sa Vodoopskrbom i odvodnjom i da bi se neke
sitne stvari tako mogle još popraviti i da to ne bi bilo skupo jer da je o tome obavješten o nekih
par metara u Poljanskom Lugu i da bi se to moglo riješiti te je pozvao gradonačelnika na
suradnju. Što se tiče vrtića, pojasnio je da treba nekada i razumnu riječ oporbe poslušati, jer
kada je oporba govorila o privatnom prostoru na koji se izgubilo vrijeme, smatra da bi bili prije
gotovi da ih se poslušalo, a da će on svaki napor da djeca idu u vrtić uvijek pozdraviti i podržati.

X DAMIR FAŠAIĆ – HDZ
Vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje uputio je Marku Beloševiću, direktoru Gradskih
objekata, a odnosi se na situaciju u Nerezinama. Ustanovio je da s obzirom da je bio
koronavirus, znamo da je situacija takva da se ljudi slabije odlučuju radi svoje sigurnosti za
odlazak na more. Zanima ga kakva će biti sezona, kako idu naša djeca tamo, kakvi će biti uvjeti
i da li je sve popunjeno te da li su neki možda i otkazali. Vijećnik ima jedan apel prema
direktoru, s obzirom da je i sam roditelj djeteta koje je ove godine odlučilo ići u Nerezine pa je
rekao da bi volio da je održan određeni sastanak sa roditeljima, a nije, prije nego što su
potpisani ugovori i traženo da se odluče hoće li ići. Vijećnik je predložio direktoru i molio da
preko ravnatelja škola održi taj sastanak s roditeljima, na kojem će i objasniti kakvi su uvjeti u
Nerezinama, što se poduzelo da sigurnost najmlađih, dakle djece bude u najvećoj mjeri i
osigurana. Zaključio je da će možda i to utjecati na neke roditelje da se odluče da im djeca idu
u Nerezine ove godine i molio i apelirao na direktora da se očituje hoće li održati taj sastanak
i informirati roditelje o stanju u Nerezinama i moli izvješće da li su neki odustali i kakva je
situacija sa Nerezinama.
Drugo pitanje postavio je gradonačelniku u vezi dječjeg igrališta u Negovcu kod osnovne škole,
podsjetio je da je već jednom postavio to pitanje, kako je to igralište u vlasništvu škole,
odnosno osnivač je škola, ali da tamo idu djeca iz Negovca, Vrhovca i Samoborca. Nadalje je
podsjetio da je tamo rođena i naša književnica i novinarka Marija Jurić Zagorka, s kojom se
ponosimo, a misli da je zaista to igralište trenutno derutno. Vijećnik se obratio gradonačelniku
da može ići pogledati ako nije bio, na što je gradonačelnik odgovorio da je bio. Vijećnik je
apelirao da se to uredi, a istaknuo je da su i mještani molili da to bude na ponos gradu, kada
dođe tamo netko, da vidi da je uređeno igralište i park. Podsjetio je gradonačelnika da je to
bilo i njegovo obećanje i molio je gradonačelnika odgovor da li će se to do jeseni ove godine i
izvršiti.
(Odgovor na drugo pitanje gradonačelnik je prepustio gospođi Edini Operti - ravnateljici II.
osnovne škole Vrbovec, s čime se vijećnik Fašaić složio.)
Marko Belošević – direktor Gradskih objekata Vrbovec d.o.o.
Nakon što je pozdravio sve prisutne, direktor je odgovorio da su što se tiče same sezone u
Nerezinama prije dva i pol tjedna, kada su dobili nove upute i smjernice HZJZ i Stožera RH,
odlučili da mogu zadovoljiti sve potrebne uvjete i osigurati još jednu uspješnu sezonu u
Nerezinama. Nadalje je pojasnio kako je bio svjestan pošto u tom trenutku škole nisu bile
obvezne za pohađanje, da će biti nešto odustajanja učenika i roditelja prije svega, pošto
roditelji odlučuju o tome u četvrtim odnosno trećim razredima. Potvrdio je da se to na kraju
ispostavilo i točno. No međutim, naglasio je kako se sa samim početkom škole i to počelo
mijenjati. Nadalje je pojasnio da mu je ravnateljica II. OŠ Vrbovec, gospođa Operta vratila
upitnik i kako je tada petero djece odustalo, a dvoje bilo novih i dakle to je bilo minus tri.
Direktor smatra da se to praktički ni ne treba pripisati koroni jer da bi općenito takva situacija
možda bila i bez korone. Također je rekao da I. OŠ još nije završila izjave i da je upravo u toj
školi koju polazi vijećnikovo dijete bila ta situacija da se nije stigao održati roditeljski sastanak
te se na tome ispričao vijećniku i rekao da mu je žao, ali da se nije moglo utjecati na tu situaciju
kako su škole zatvorene i da se to dogodilo u tom kritičnom trenutku i sve je stalo. Direktor je
nadalje istaknuo da planira roditeljski idući tjedan, da se planiralo s obzirom da je bila situacija
da su škole zatvorene da se to održi ovdje u Velikoj gradskoj vijećnici, no zbog novonastalih
okolnosti da roditelji smiju u škole, da se može to i u školi održati te da će svakako biti na

rasporedu sljedeći tjedan, ali da će još dogovoriti sa ravnateljem Popovićem. Izvijestio je
nadalje situaciju oko ostalih škola i vrtića. Vrtićka smjena je kompletno odustala, pa je taj
termin otkazan, koji je trebao biti od 16. lipnja do 26. lipnja. Također je istaknuo da i u
Osnovnoj školi Dubrava ima dosta odustajanja, točnije matična škola u Dubravi bi odustala,
dok bi Područna škola u Farkaševcu čitava išla, a kako su oni u istom terminu kao i Područna
škola Lonjica pa je predloženo ravnateljici Ljubić Nežić iz vrtića da se ipak popuni i ta vrtićka
smjena nakon što se dio roditelja javio ipak da bi željeli. Nadalje je izvijestio da je sutra
roditeljski sastanak u vrtiću pa da može naknadno obavijestiti vijećnika kako je to prošlo i da
bi tako onda upotpunili termin u kojem bi išle područne škole Lonjica i Farkaševac. Nakon toga,
kazao je, slijedi smjena u kojoj će ići osnovne škole Gradec i Kloštar Ivanić, te da je u Gradecu
devet do deset djece odustalo, a iz Kloštra dvadeset pa će to biti pola kapaciteta. Nakon toga
rekao je da ide Grad Zlatar, kako su ti upitnici stigli danas i nije ih uspio odraditi, ali da je
odustalo petnaestak djece, s tim da je danas zvao i ravnatelj da bi ipak dobar dio tih roditelja
išao. Zaključio je da je iz II. osnovne škole tri odustanka, a kako kaže ravnatelj tako je slična
situacija i u I. osnovnoj školi, tako da se što se tiče klinaca, očekuje koliko toliko stabilna
sezona. Što se tiče odraslih gostiju, trenutno se 171 osoba prijavila za ljetovanje te kako je
prošli tjedan sve zvao i bilo ih je oko 120, dvije gospođe starije životne dobi su odustale zbog
nesigurnosti, te da je to njihovo pravo i raskinuti su ugovori bez penala i bez ičega, a svi ostali
su potvrdili da idu, što smatra da je jako pozitivno i dobro. A u međuvremenu je, kako kaže
direktor, došlo i 40 do 50 novih upita i ugovora. Također je istaknuo da je dobar dio vijećnika
ovdje prisutnih ugovorio ljetovanja i zahvalio se svima na tome i svima koji podržavaju
Nerezine i pozvao sve koji još nisu riješili svoju situaciju oko ljetovanja da mu se svakako obrate
i ugovore. Što se tiče većih skupina, udruga i grupa, direktor je priznao da tu ima određenih
problema, jer da je prijateljski grad Kispest otkazao suradnju u 4. mjesecu, to je nešto čime se
trebao popuniti lipanj, ali također i Hrvatska zajednica u Rumunjskoj je otkazala jer
jednostavno ljudi ne mogu planirati otvaranje granica i svoju epidemiološku situaciju u
zemljama koje su bile pogođenije nego Hrvatska. Nadalje, rekao je kako ove godine neće ići ni
KUD Zrinski ni Turistička zajednica. Međutim, Ženski odbojkaški klub održat će dva ljetna
kampa i zahvalio se predsjedniku kluba Popoviću na tome. Limena glazba bi trebala, kako je
zvao i rekao gospodin Puđa ići i organizirati svoje koncerte, tako da, smatra direktor, manje
više sezona je ok, a da će biti nekakvih gubitaka, kaže da će ih sigurno biti. Bilo je i nekih
investicija i riješilo se kompletno krovište u donjoj zgradi, u gornjoj zgradi je zamijenjena PVC
stolarija, u potkrovlju donje zgrade su riješeni podovi, tako da je, kaže direktor, napravljena
već nekakva investicija od 200.000,00 kn ove godine i teško je predvidjeti kako će sezona
završiti jer je situacija kako je i sam vijećnik rekao u turizmu nepredvidiva. Za kraj je ustanovio
da nažalost država i Ministarstvo turizma nisu predvidjeli nikakva sredstva za firme koje su
osnovane od strane jedinica lokalne samouprave, već isključivo za realni sektor, tako da su to
sve mjere koje neće Gradski objekti Vrbovec moći koristiti, ali kako se nada da će Gradsko
vijeće biti dovoljno razumno ako će trebati nešto financijski pomoći Gradskim objektima i da
će se to u rebalansu gradskog proračuna osigurati.
Edina Operta - ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec
Ravnateljica je izjavila kako joj je cilj i velika želja da se renovira i opremi adekvatno ne samo
igralište i uredi okoliš Područne škole Negovec već i drugih područnih škola koje su ostale za
urediti, a to su Poljana i Poljanski Lug, gdje smo, kako ističe ravnateljica, sretni da imamo i to
malo djece što imamo. Posebno je istaknula da će ove godine ta škola u Negovcu dobiti
istaknuto mjesto jer je ove godine promjena imena škole u školu Marije Jurić Zagorke pa su

nekako osigurana sredstva da se skine stara ograda, a to je bilo jako zahtjevno područje s
obzirom da ima puno rupa i starog drveća, pa se postepeno uređivalo. Nadalje je pojasnila da
su se skidali i kopali panjevi koji su ostali od starog drveća, nasipavala zemlja, dorađivala i još
uvijek se nije iznivelirala onako idealno kako bi trebala. U svakom slučaju, zaključila je
ravnateljica, kako bi trebalo onaj dio do kapelice urediti za igralište i učionice za školu na
otvorenom, sa spomenikom Mariji Jurić Zagorki i okoliš, šetnica i edukativni paneli, koji bi bili
u donjem dijelu tog okoliša. Ravnateljica je izrazila želju da se to do jeseni napravi, upravo tim
povodom promjene imena, te kako očekuje kompletan završetak do ožujka 2021. godine, s
obzirom da bi tada bila i prva svečanost, prva proslava Dana škole pa bi imali priliku obići taj
novouređeni prostor. Na kraju je dodala kako još treba urediti i područne škole u Poljani i
Poljanskom Lugu, kao i matičnu školu, stavljanje sprava na igralište iza škole jer i tamo djeca
od 1. do 4. razreda zaslužuju da imaju adekvatne sprave i igrališta u samom tom velikom
prostoru, a tu su još i sportski tereni, zamjena koševa i ostalo. Zaključila je da se sa dobiti koja
je ostvarena u ovoj godini želi malo više uložiti u to.
Vijećnik je zadovoljan odgovorima i rekao je kako mu je drago da se Negovec uređuje i ne
samo igralište, kao što je zamolio, već kompletno kako čujemo i ograda i hortikultura i sve to
da će se urediti i da će zaista biti lijepo te se nada svima nama na ponos. Vijećniku je drago da
se ravnateljica angažirala i zahvalio je na njezinom angažmanu i odgovoru.
XI DEJAN JAIĆ - Stranka rada i solidarnosti
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo je u vezi prepiske koja je vođena na
Facebook-u od strane gradonačelnika i gospodina akademskog kipara Mate Turića. Istaknuo
je da je kao vijećnik i kao građanin grada Vrbovca žalostan što, iako cijeni gradonačelnika i
smatra da kao gradonačelnik koji je dobio povjerenje građana grada Vrbovca ne treba tako
komentirati, ali kako će to biti pitanje danas. Vijećnik je izrazio želju predlagatelja dr. Blaževića
da se pročita poruka gradonačelnika i odgovor Blaževića za građane koji nisu imali priliku to
čuti ni pročitati i kako je pitanje vezano uz to. Vijećnik je tada pročitao tu prepisku kako slijedi:
„Mate Turić, dečko dragi, vidim da si pod dojmom da si izmislil umjetnost u Vrbovcu. Iako to
nije moje područje, znam za Kefelju, Boltižara, Happa, Barića, Tonku Maleković, Anu Horvat,
Matiju Pisačića, da ne spomenem da je Rabuzin naš počasni građanin, da je bil često u Vrbovcu
te gost na našim likovnim kolonijama. Kod nikoga od njih nisam bio u ateljeu osim kod Kefelje,
meni puno zanimljivijeg i provokativnijeg umjetnika od tvog rada koji se svodi na jedra i križeve.
U svakom slučaju moja iskrena želja je bila doći u tvoj atelje, zval si me i tam sam htel doći,
onda me iznenadilo tvoje pljuvanje nakon kaj je u tvoj atelje došel USKOK-ov optuženik i
gradonačelnik Zagreba, jer si me prozivao da je eto USKOK-ov optuženik došao kod tebe, a ja
nisam. Nakon toga sam odlučio da ni ne bum došel. Želim ti sve najbolje u životu, da tvoja
umjetnost bude prihvaćena i van ultradesničarskih i klerikalnih krugova, u međuvremenu
budimo svi pristojni i svjesni svog položaja u društvu. Ako si zbilja takva veličina kao što tvrdiš
da jesi, kaj te briga za jednog malog gradonačelnika jednog malog grada.“ Vijećnik je zatim
pročitao odgovor predlagatelja Blaževića: „ Poštovani gospodine gradonačelniče, pošto sam
predlagatelj akademskog kipara Mate Turića za osobu godine, osjećam potrebu da se očitujem
na Vaš komentar. Ne želim ulaziti u nečije poznavanje umjetnika i umjetnosti, ali Vaša opaska
da se nečija umjetnost svodi na jedra i križeve, a ne doći i pogledati ta jedra i križeve, u
najmanju ruku jest pretenciozna. Najveća dostignuća hrvatske umjetnosti imaju za temu
kršćanske motive, bilo da se radi o građevinama, spomenicima i tako dalje, samim time ne

vidim što je manje umjetničko djelo umjetnički križ u odnosu na nečiju sliku stabla, pijetla ili
kokoši.
Razumijem da Vi ne vidite umjetničku vrijednost jedra. Vrijednost jedra dobro je poznata našoj
dijaspori, koja simboliziraju odlazak naših ljudi iz svih krajeva lijepe naše u brojne
prekooceanske zemlje, u koje su išli zbog socijalno-ekonomskih ili političkog razloga. Razlog da
vi ne posjetite nečiji atelje jer je u njemu bio USKOK-ov optuženik je glupost, to bi značilo da
nećete otić u Zagreb jer je tamo gradonačelnik USKOK-ov optuženik. Nadalje umjetnost Mate
Turića nije prihvaćena samo, kako vi navodite, u ultradesničarskim i klerikalnim krugovima, već
u cijelom svijetu, o čemu svjedoči posjećenost njegovih izložaba……“
(Predsjednik vijeća je opomenuo i upozorio vijećnika da postavi konkretno pitanje, da troši
vrijeme i radi marketing te da će mu oduzeti riječ ako ne postavi pitanje.)
Nakon što je pročitao tu prepisku, Vijećnik je rekao da gradonačelnika cijeni kao
gradonačelnika te da je u drugom krugu dobio i njegov glas pa upitao gradonačelnika da li
smatra da nije u redu ovakva komunikacija, podcjenjuje li križeve i jedra i Crkvu i vjernike u
ovom gradu. Na kraju je istaknuo da je i on bio tada u ateljeu sa gospodinom Bandićem i da
iako je grad Vrbovec veličinom mali, kako ima velike ljude i da je računao kad se gradonačelnik
rodio, vijećnik je imao sreće da bude i u ateljeu Kefelje, Boltižara, Happa, Barića, a da je i
osobno njegov otac jedan od osnivača Likovne kolonije pa je imao tu sreću i da treba te ateljee
posjetiti i da ako nije, neka ide sutra i da će imati što vidjeti.
Drugo pitanje vijećnika bilo je da li se išta bude činilo da se obnovi teretana na gradskom
stadionu koji je prekrasan, ali ga zanima da li će se urediti teretana.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio predlagaču gospodinu Petru Blaževiću da on nije doktor Blažević,
već Petar Blažević, dr. vet. i kako se čovjek ne zna potpisati i toliko o tome što on govori. Na
prvo pitanje odgovorio je da je rekao odgovor koji i dalje stoje, kako je rekao svoje poimanje
umjetnosti, da on voli da umjetnost bude provokativna, da otkriva nekakve slabosti društva,
da bude na rubu te kako je to njegovo shvaćanje umjetnosti. Također je pojasnio da je
odgovorio da je danas raditi križeve jednako hrabro kao i prije '90. raditi spomenike Josipu
Brozu Titu ili raditi srp i čekić, a u sve ovo drugo kako ne želi ulaziti, a doktor Petar Blažević
neka se čovjek nauči potpisivati pa da može slobodno doći i u Gradsko vijeće ako se kandidira,
budući da se angažira pa neka s vijećnicima i dalje tu raspravlja. U vezi drugog pitanja
gradonačelnik je istaknuo kako je puno uloženo u stadion, u energetsku obnovu i unutarnje
uređenje, a da mu je ovo prva informacija da je potrebno nešto i u teretani jer da mu nitko
nije došao iz sportske zajednice i rekao mu jednu riječ o teretani, tako da ne zna što da
odgovori na to.
Predsjednik vijeća je u upitao vijećnika Jaića je li zadovoljan s odgovorom ili želi nešto reći još
i dodati, ali neka se drži teme, a ne nečijeg umjetničkog ukusa.
Vijećnik Jaić je na to odgovorio da i on i svi gledaju videe predsjednika Vijeća kad je u izolaciji,
a nije u izolaciji, i njegove pjesme slušaju. Odvila se kratka rasprava u kojoj je predsjednik
Vijeća upozorio da on nije tema ni predlagač, a vijećnik Jaić objasnio da je predlagač imao
potrebu da preko njega kao gradskog vijećnika nešto upita i kako je on rekao svoje pitanje te
kako cijeni gradonačelnika jer je velika većina dala njemu glas i kako je on gradonačelnik i

njemu jer je građanin grada Vrbovca. Samo je još dodao da zna kako se dr. Blažević zna
potpisati 100 % i to može on dokazati, jer da je on osoba koja sigurno ne bi to napisala i lažno
se skrivala iza nečega. Na kraju da više ne dulji, rekao je i pojasnio još što se tiče teretane, da
ona je uređena, međutim kako gospodin Jelić možda više zna, sprave kao sprave i tapecirung,
to možda nije velika investicija pa neka on izvijesti gradonačelnika o tome.
XII DARKO DANANIĆ – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja gradonačelniku. Prvo je postavio pitanje da ga javnost čuje, a
o tome će se raspravljati kako je rekao i kasnije u dnevnom redu u detalje. Objasnio je da se
radi o temi poduzetništva u Vrbovcu i o poduzetničkim zonama. Nadalje je pojasnio da se
donosi Odluka o raspisivanju natječaja o prodaji zemljišta u industrijskoj zoni te kako tu vidi
par kontradiktornosti koje moli da mu gradonačelnik objasni. Kao prvo ga zanima cijena,
početna cijena samog zemljišta. Istaknuo je da je projektni ured koji je na to ovlašten napravio
projekciju i procjenu vrijednosti zemljišta i kako smo dobili procjenu takvog zemljišta, takvu
cijenu zemljišta za koju je pitanje koliko je atraktivna, a ako Grad daje za kupovinu tog zemljišta
popust od 50 %, da se tek s tim popustima približava onim cijenama industrijskih zona koje su
kudikamo atraktivnije od našeg. Druga stvar je, nadodao je vijećnik, u Pravilniku je predviđeno
da se onim investitorima koji žele kupiti više ili veće parcele, daje prednost pred onima koji
žele kupiti jednu ili manju parcelu, što je diskriminirajuće prema tim manjima, pogotovo iz
razloga što je grad Vrbovec uvijek bio poznat kao grad obrtništva i malog poduzetništva te
kako nismo megalomani da ganjamo nekakve golubove u zraku, a imamo vrapca u ruci.
Pojasnio je da postoje obrtnici i poduzetnici u Vrbovcu koji su zainteresirani za kupovinu
zemljišta, ali kako očito neće doći na red jer će se pojaviti nekakva velika riba koja će htjeti
kupiti svu zemlju uz cestu. Vijećnik je zamolio gradonačelnika da se osvrne u aktualnom satu
ukratko o tom pitanju, a da će se kasnije u temi dnevnog reda i detaljnije o tome.
Drugo pitanje vijećnik je postavio u vezi parkiranja uz vrbovečko gradsko groblje. Naveo je
kako je prije nekoliko vijeća, prošle godine postavio pitanje i zahtjev da se uz cestu postave
stupići kojima se zabranjuje parkiranje na nogostupu, a kako svakodnevno prolazi pored
vrbovečkog groblja, tako vidi da se i dalje parkira na nogostupu, dok imamo veliki parking koji
može zadovoljiti sve posjetitelje groblja. Također, što se tiče parkinga na groblju, dodao je
kako je upozorio da su izradom nadvožnjaka i proširenjem ceste parkirališna mjesta ispred
groblja i ispred mrtvačnice skraćena i da ako netko stoji na tom parkingu, oni koji dolaze iz
smjera nadvožnjaka moraju zaobilaziti ta vozila, a ne daj bože ako netko dolazi iz drugog
smjera. Vijećnik je zaključio kako su ta parkirališna mjesta prekratka, a parkiranje na
nogostupu ne može biti zadovoljeno nigdje pa je molio intervenciju po tom pitanju.
(Kod postavljanja prvog pitanja vijećnika Dananića, predsjednik Vijeća je kratko uzeo pauzu od
5 minuta i izašao iz Vijećnice te vođenje sjednice prepustio vijećniku i drugom potpredsjedniku
Vijeća Damiru Fašaiću, a vratio se kada je potpredsjednik Fašaić dao riječ gradonačelniku da
odgovori na postavljena pitanja.)
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio vijećniku da je u izlaganju o zoni kontradiktoran, jer da je prvo
pitao kako ćemo s ovom cijenom koju su u Županiji potvrdili da je 10 eura po kvadratu, a s
gradskim mjerama četiri odnosno pet eura, privući ulagače, a onda je rekao da već ima
zainteresiranih ljudi i da se boje da neće moći doći na red da kupe. Prema tome je
gradonačelnik zaključio da je cijena ili previsoka ili nije. Što se tiče lova na veliku ribu

gradonačelnik je upitao zašto ne, daj Bože da netko od velikih ulagača dođe u Vrbovec, a kako
ne zna da li će to biti ili ne. U svakom slučaju, dodao je da kada se raspiše natječaj, rekao je da
ćemo za mjesec dana vidjeti da li se tko ulovio, kada se izvadi mreža, da li su se ulovile male
ribe ili velike. Ako bude, a daj bože da imamo više zainteresiranih, rekao je gradonačelnik kako
želi da ta zona zaživi već sad i da možemo to prodavati na prvom natječaju. Zaključio je da bi
to značilo da ovo sve što se radilo tri godine, a mučili smo se puno s tom zonom, te kako je
puno puta gurao tu zemlju i kupovinu kontra mnogih ljudi i kako mu je drago da je to izgurao,
ako govori vijećnik da ima interesa te prema tome zaključuje da ako bude interesa, imamo
isprojektiranu cestu u zoni i možemo već sljedeće godine tu cestu napraviti i prodavati cestu i
u drugom redu ako bude zainteresiranih. Gradonačelnik je još jednom naglasio da je projekt
za Zonu gotov i cesta se može graditi čim se pokaže da ima interesa, a kakve će se ribe uloviti
u našu mrežu koju smo svi bacili, daj bože da imamo taj problem da ih bude što više pa da ne
razmišljamo kome ih budemo prodali, da imamo taj problem da moramo naći 5 milijuna kuna
za tu cestu u zoni, pa budemo i to negdje pronašli samo da se ta zona razvija i da se razvija
industrija u Vrbovcu. U vezi parkiranja kod groblja, gradonačelnik je potvrdio da je vijećnik
upozoravao na ta parkirališna mjesta ispred mrtvačnice te kako je već više puta razgovarao sa
komunalnim poduzećem i tražio da to izvedu, a kako rade na puno projekata nisu to još stigli
napraviti. Gradonačelnik je nadalje pojasnio da je u svakom slučaju u planu da se ta mjesta
ispred mrtvačnice produže, a kada su u pitanju stupići, da je predan zahtjev Ministarstvu
državne imovine da se Gradu da zemlja jer je trenutni parking premali zbog ceste koju smo
izgubili, točnije da je cesta koja je napravljena uzela dio parkirališta, te je zbog toga od
Ministarstva tražena dodatna zemlja u nastavku parkirališta, da nam to država prepusti za
parking, ispunjeni su svi uvjeti, poslana je sva dokumentacija i čeka se potpis ministra da nam
se prepusti ta zemlja u vlasništvo da možemo napraviti parking za automobile.
Vijećnik nije u potpunosti zadovoljan s odgovorima. Nije htio govoriti o kontradiktornosti, ali
prigovorio je na procjenu zemljišta i nije mu jasno kako se procjena rukovodila cijenom zemlje
u Pirakovcu i Dugom Selu, te da smo tada odlučili ići nekom srednjom cijenom i postali skuplji
od zemljišta u Dugom Selu, a jeftiniji samo od zemljišta koje je u takoreći 2. vrbovečkoj zoni.
Vijećnik smatra da cijena nije aktualna ni prihvatljiva. Vijećnik smatra da će se javiti
poduzetnici iz Vrbovca zbog toga što u blizini tih zemljišta imaju sjedišta, međutim naglasio je
da se van Vrbovca nude zemljišta uređenija i jeftinija te zaključio da je njegov prigovor samo
na procjenu zemljišta, a kakve će se ribe uloviti, nada se i velike i male. Po pitanju parkiranja,
rekao je kako je danas prolazio kraj groblja i da su auti bili parkirani na nogostupu, iako je na
parkiralištu bilo slobodnih mjesta. Vijećnik je zaključio neka se proširi parkiralište, ali da se ne
dozvoli parkiranje na nogostupu.
XIII LUKA LACKOVIĆ – SDP
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. Istaknuo je kako je ovaj utorak bio sajam i
parkiralište je bilo puno pa je priupitao da li se planira proširenje parkirališta, odnosno gradnja
parkirališta iza gradske uprave.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je istina da je ovaj utorak bio prvi utorak od kad se pojavila
korona, da je parkiralište bilo prepuno, što je dobar znak da se život vratio u Vrbovec, da je
gospodarska aktivnost ojačala i da će se proračun uskoro početi bolje puniti. S druge strane,
dodao je gradonačelnik, kako se javila stara boljka nedostatka parkirnih mjesta. Nadalje je

istaknuo da je ove godine otvoren novi parking uz Dom zdravlja, lani uz vrtić te kako je to 20
novih parkirnih mjesta, na kretanje koje nikud ne vodi stanu još 2, znači 22 nova parkirna
mjesta, 3 nova parkirna mjesta kod pošte i 9 novih parkirnih mjesta kod I. Osnovne škole, a da
sad vidimo da to sve nije dovoljno. Podsjetio je da je u novom proračunu planirano parkiralište
ispod zgrade gradske uprave, kako je vrijednost parkirališta 500.000,00 kn, ali da je njegovo
predviđanje da nećemo imati novaca da se to izvede zbog krize uzrokovane koronavirusom.
Točnije, pojasnio je gradonačelnik kako je njegov izbor da se radije ide sa nogostupom u
Naselju Stjepana Radića, nego s tim parkiralištem, a naglasio je daj bože da se može ove godine
raditi i jedno i drugo, ali kakvo je trenutno stanje neće se raditi novi parking u Vrbovcu, osim
ako se nešto drastično ne poboljša u stanju proračuna, a to je teško za očekivati. I za kraj je
potvrdio da je problem, ali imamo 32 nova parkirna mjesta u strogom centru grada u zadnjih
godinu dana, te kako misli da je to bitan iskorak i bitan pomak.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.
XIV STJEPAN FOTOVIĆ – LABURISTI
Vijećnik je postavio jedno pitanje gradonačelniku. S obzirom na izjavu gradonačelnika da se
život vraća u grad, vijećnika zanima kakva je situacija sa 40. manifestacijom „Kaj su jeli naši
stari“ te hoće li se održati, s obzirom na koronu i sve što nas je sustiglo ove godine, da li će biti
u tom obujmu i na koji način.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je odgovorio da je vijećnik to upitao prije dva tjedna, tada bi rekao da neće, ali
kako danas misli da ipak hoće kao što će se održati i okolne manifestacije, npr. Špancirfest u
Varaždinu i Renesansni festival u Koprivnici. Prema tome, zaključio je gradonačelnik da ne bi
bila dobra poruka da odgodimo manifestaciju jer Vrbovčani vole tu manifestaciju i trebala bi
se u nekom obliku i održati, osim ako se nešto ne promijeni. Dodao je da je Turistička zajednica
zvala epidemiologe koji su rekli da bi se mogli dozvoliti skupovi do 1000 ljudi, ali da prostor
mora biti ograđen. Također manifestacija je vezana uz hranu te treba vidjeti u kojim uvjetima
bi se hrana mogla posluživati. Nadalje je istaknuo ako bude manifestacije, da tada neće biti
velikog šatora dolje, jer ne možemo posluživati u dva šatora. Gradonačelnik smatra da je bolje
da se radi tu u centru pa da se bar tu nešto napravi. Zaključio je da će to biti manja
manifestacija, zbog čega je tužan jer je okrugla godina i manifestacija, a kako je zadnja, 39. bila
vrhunska i vrhunski organizirana i žao mu je da si tako na neki način srozavamo ugled. Pojasnio
je još da će biti i manje novaca jer Županija neće podržavati takve manifestacije sa tim
novcima, pa ćemo se morati osloniti na vlastite snage i na sponzore. Prema tome, zaključio je
da je to manje novaca, a više pravila i kako je to sve još u zraku i da gospođa Jasna Benedik
svaki dan razbija glavu s tim jer je teško donijeti neke odluke kako i što kad nije ništa jasno
određeno i kako će biti obavješteni te zaključio da su sljedeća dva tjedna ključna.
Vijećnik je zadovoljan odgovorom.
XV HRVOJE HERČEK – nezavisni vijećnik
Vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje je postavio gradonačelniku. Istaknuo je da je
gradonačelnik već djelomično odgovorio gospodinu Antolkoviću za konkretnu ulicu Matije
Gupca, a pitanje vijećnika dolazi od strane zabrinutih građana, koji govore o noćnim, ali i
dnevnim jurnjavama automobila i motorista. Vijećnik je podsjetio na prometnu nesreću prije

desetak dana u Celinama, kada se motorist zabio na zavoju u auto itd. i puno prometnih
nesreća koje nisu evidentirane od strane policije, a na koje nalete građani. Vijećnik je istaknuo
da se svaki dan čuju visoki obrtaji i cviljenje guma po Vrbovcu te kako pričamo već tri godine
od kad je mandat ovog Vijeća o uspornicima, o rješavanju tog problema i hvala Bogu kazao je
vijećnik da kako stoji u Izvješću policije nema povećanja prometnih nesreća, no zaključio je ako
nisu evidentirane, ne znači da se nisu i dogodile. Vijećnik je zamolio da li se može građanima
u ovoj zadnjoj godini mandata reći da će se osjećati sigurnije i da će se nešto riješiti, budući da
da se po noći u užem centru grada, a osobito u ulici E. de Piennesa, na spojnoj cesti voze
velikim brzinama, a rekao je da su ga i građani ulice Župana Junka obavijestili da se tamo djeca
igraju u ulici i prelaze cestu, a brzine su daleko veće od dopuštenih.
Drugo pitanje vijećnik je uputio Mati Jeliću – direktoru Komunalca Vrbovec d.o.o. Upitao je da
li se Komunalac pretvara u birtiju jer ga je jedan dan jedan poduzetnik nazvao i tako pitao.
Nadalje je pojasnio kako mu je rečeno da je direktor iznio pred onu klijet ispred Komunalca
stol i klupe i da se tamo jede i pije nekoliko sati, samo se izmjenjuju partneri. Vijećnik i sam
često prolazi Kolodvorskom ulicom i sam je to isto vidio jednog dana te je potvrdio kako je bilo
i više takvih dana i da je imao to priliku vidjeti i može to razumjeti na 15 minuta ili pola sata,
ali ne baš da se sjedi 4-5 sati tamo i da se javno pokazuje kako se ne radi jer to nije rad, a isto
tako istaknuo je da ne zna što se tamo konzumira, alkoholna ili bezalkoholna pića. Vijećnik je
upitao direktora kakvu to sliku daje građanima, ali i radnicima te se prisjetio da su neki radnici
bili i alkotestirani i dobili opomene jer su pozvani na razgovore te je upitao direktora tko njega
alkotestira na poslu i zanima ga je li se stvarno Komunalac pretvara u birtiju, je li ona klijet
budući kafić kad se zapošljavaju i djelatnici iz ugostiteljstva i za koga će biti otvorena nova
djelatnost Komunalca.
Denis Kralj – gradonačelnik
Gradonačelnik je potvrdio da svakodnevno svjedočimo jurnjavama na gradskim cestama te
kako osobno već i viđamo neke ljude i psujemo i samo čekamo trenutak kad će netko poginuti.
Nadalje je istaknuo da je situacija jako loša i kako ne razumije roditelje koji svojim klincima
kupuju te nabrijane aute i motore i kako njegovo dijete tako nešto sigurno neće dobiti, ako bi
i imao od kuda kupiti tako nešto. Također je izrazio mišljenje o toj nesreći u Celinama kad se
klinac zaletio na velikom motoru kako to nije trebalo i što ti roditelji očekuju što će s takvim
djetetom biti i da će kasnije plakati i oni i svi mi. Gradonačelnik je apelirao na sve Vrbovčane
da paze na svoju djecu i kako je jako neugodno hodati s djecom po centru dok se netko stalno
vozi u krug i „frajeriše“ se i dokazuje te zaključio kako nema druge nego da cijeli grad
ispresjecamo sa tim uspornicima. Nadalje, pojasnio je da se ide u tom smjeru, ali da postoji
otpor više prometnih stručnjaka za to, koji nisu tome sklone, no kako oni tu ne žive i
jednostavno moramo to postaviti. Istaknuo je da kada je pričao o odnosima sa Županijskim
cestama, mora reći da su dobri odnosi sa gospodinom Landekom i kako misli da će i sa jedne i
druge strane svaki po nekoliko tih uspornika i napraviti.
Mato Jelić – direktor Komunalca Vrbovec d.o.o.
Direktor je zahvalio na pitanju te konstatirao kako je bilo neukusno i niska razina vijećnika i
volja i želja jednog predsjednika Vijeća da okalja i njega i Komunalac, kao i da razumije njegovu
želju da se opet kandidira i ništa mu nije u interesu da je tamo dobro. Zaključio je da je stvarno
sramotno jednog od uspješnijih direktora Komunalca proglašavati pijancem, prozivati da se
alkoholizira cijele dane, aludirati na ljude koje je on zaposlio da se bave ugostiteljskom
djelatnošću i upitao što je to nešto sramotno baviti se ugostiteljskom djelatnošću.

Vijećnik je zahvalio na odgovoru i zaključio da to nije razina Gradskog vijeća, ali ono što se
pokazuje građanima nije ni razina direktora Komunalca i koja je tu poruka koja se šalje: „Ne
može nam nitko ništa“.
Predsjednik Vijeća zaključio je Aktualni sat u 20:14 sati te otvorio Dnevni red.

Točka 1.
Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike
na području grada Vrbovca za 2018./2019. godinu
Izvješće pod ovom točkom podnio je Gradskom vijeću načelnik Policijske postaje Vrbovec Ivica
Jurčević. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Darko Dananić, vijećnik Mijo
Mijatović, načelnik Ivica Jurčević, vijećnik Tihomir Antolković, prvi potpredsjednik Vijeća
Stjepan Fotović, vijećnik Dražen Sudinec i predsjednik Vijeća Hrvoje Herček. (U tijeku ove
rasprave u Vijećnicu su došle Kristina Ljubić Nežić - ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbovec i Jelena
Mucko - ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec.) Nakon provedene rasprave,
predsjednik Vijeća konstatirao je da se prima na znanje Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira i druge prekršajne problematike na području grada Vrbovca za 2018./2019. godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/11; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
Točka 2.
Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
Izvješće pod ovom točkom podnijela je Gradskom vijeću Kristina Ljubić Nežić - ravnateljica
Dječjeg vrtića Vrbovec. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Mijo Mijatović,
ravnateljica Kristina Ljubić Nežić, vijećnik Damir Fašaić, gradonačelnik Denis Kralj, vijećnik
Dražen Sudinec i vijećnik Tihomir Antolković.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća konstatirao je da se prima na znanje Izvješće o
radu i poslovanju Dječjeg vrtića Vrbovec za 2019. godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/12; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
Izvješće pod ovom točkom podnijela je predsjednica Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada
Vrbovca, Marcela Ledinski Mitrov. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Dražen
Sudinec i Marcela Ledinski Mitrov – vijećnica i predsjednica Upravnog vijeća Razvojne agencije
Grada Vrbovca, te su dogovorili da će vijećnik odgovore na svoja pitanja dobiti pisanim putem.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća konstatirao je da se prima na znanje Izvješće o
radu i poslovanju Razvojne agencije Grada Vrbovca za 2019. godinu.

Zaključak KLASA: 021-06/20-01/13; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
Izvješće pod ovom točkom podnijela je Gradskom vijeću Sanja Prijatelj – ravnateljica Pučkog
otvorenog učilišta Vrbovec. Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća konstatirao
da se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec za 2019.
godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/14; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
d) Narodne knjižnice Vrbovec
Izvješće pod ovom točkom podnijela je Gradskom vijeću Marija Sedmak – voditeljica
računovodstva Narodne knjižnice Vrbovec. Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik
Vijeća konstatirao da se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju Narodne knjižnice
Vrbovec za 2019. godinu. Zaključak KLASA: 021-06/20-01/15; URBROJ: 238/32-01/01-20-1
sastavni je dio ovog Zapisnika.
e) I. osnovne škole Vrbovec
Izvješće pod ovom točkom podnio je Gradskom vijeću Žarko Popović – ravnatelj I. osnovne
škole Vrbovec. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Dejan Jaić, vijećnik Damir
Fašaić i ravnatelj Žarko Popović. (Tijekom rasprave pod ovom točkom došla je Jasna Benedik direktorica Turističkog ureda TZ Grada Vrbovca) Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća
konstatirao je da se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju I. osnovne škole Vrbovec za
2019. godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/16; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
f) II. osnovne škole Vrbovec
Izvješće pod ovom točkom podnijela je Gradskom vijeću Edina Operta – ravnateljica II.
osnovne škole Vrbovec. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Vjekoslav
Smolec, vijećnik Hrvoje Herček, vijećnik Darko Dananić, vijećnik Damir Fašaić, gradonačelnik
Denis Kralj i ravnateljica Edina Operta. (Tijekom rasprave pod ovom točkom došao je Ivor Koretić predsjednik Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec)

Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća konstatirao je da se prima na znanje Izvješće o
radu i poslovanju II. osnovne škole Vrbovec za 2019. godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/17; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
Točka 3.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut I. osnovne škole Vrbovec (Statut Osnovne škole Krunoslava Kutena)
b) Statut II. osnovne škole Vrbovec (Statut Osnovne škole Marije Jurić Zagorke)

Izvjestitelji su dali obrazloženje pod ovom točkom i to Žarko Popović – ravnatelj I. osnovne
škole Vrbovec za prijedlog pod a), te Edina Operta – ravnateljica II. osnovne škole Vrbovec, za
prijedlog pod b). Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji je
dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo. (Vijećnici Damir Tomljenović
i Franjo Simić nisu bili prisutni u Velikoj vijećnici tijekom izlaganja ove točke i glasovanja.) Jednoglasno
je sa 14 (četrnaest) glasova „za“ donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut
I. osnovne škole Vrbovec, kao i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut II. osnovne
škole Vrbovec. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir
Antolković, Mijo Mijatović, Štefica Fintić, , Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Darko Dananić, Stjepan
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Navedene
izglasane Odluke objaviti će se na način i u postupku objave Statuta Osnovne škole Krunoslava
Kutena (a) te Statuta Osnovne škole Marije Jurić Zagorke (b), kao i na službenoj internetskoj
stranici Grada Vrbovca, a stupaju na snagu danom donošenja.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Krunoslava Kutena, KLASA:
602-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1, kao i Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Statut Osnovne škole Marije Jurić Zagorke, KLASA: 602-01/20-01/01; URBROJ: 238/3201/01-20-2 sastavni su dio ovog Zapisnika.
Točka 4.
Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
Izvješće pod ovom točkom podnijela je Gradskom vijeću Jasna Benedik – direktorica
Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Vrbovca. Provedena je rasprava u kojoj su
sudjelovali: vijećnik Dražen Sudinec, gradonačelnik Denis Kralj, vijećnik Mijo Mijatović,
direktorica Jasna Benedik, vijećnik Damir Fašaić i vijećnik Damir Tomljenović.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća konstatirao je da se prima na znanje Izvješće o
radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Vrbovca za 2019. godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/18; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
Izvješće pod ovom točkom podnio je Slavko Povrlišek – predsjednik Vatrogasne zajednice
Grada Vrbovca. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Mijo Mijatović,
gradonačelnik Denis Kralj, vijećnik Hrvoje Herček i predsjednik VZGZ Slavko Povrlišek. Nakon
provedene rasprave, predsjednik Vijeća konstatirao je da se prima na znanje Izvješće o radu i
poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca za 2019. godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/19; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec
Izvješće pod ovom točkom podnio je Gradskom vijeću Ivor Koretić – predsjednik Gradske
zajednice športskih udruga Vrbovec. Potrebe za raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća

konstatirao da se prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju Gradske zajednice športskih
udruga Vrbovec za 2019. godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/20; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
d) Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec
Izvješće pod ovom točkom podnijela je Gradskom vijeću Jelena Mucko – ravnateljica Gradskog
društva Crvenog križa Vrbovec. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Damir
Fašaić, gradonačelnik Denis Kralj, ravnateljica Jelena Mucko i vijećnik Tihomir Antolković.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća konstatirao je da se prima na znanje Izvješće o
radu i poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec za 2019. godinu.
Zaključak KLASA: 021-06/20-01/21; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
Točka 5.
Donošenje:
a) Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Vrbovca za 2020. godinu
b) Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Grad Vrbovec u 2020. godini
Predmetne prijedloge obrazložio je Slavko Povrlišek – predsjednik Vatrogasne zajednice Grada
Vrbovca. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji je dao
pozitivno mišljenje na oba Plana. Provedena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Mijo
Mijatović. Jednoglasno su sa 16 (šesnaest) glasova „za“ donesena oba prijedloga. „Za“ su
glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović,
Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Darko Dananić,
Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov.
Planovi zaštite od požara pod a) i b) objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“ kao i na
službenoj internetskoj stranici Grada Vrbovca.
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Vrbovca za 2020.
godinu, KLASA: 810-01/20-01/07; URBROJ: 238/32-01/01-20-1, kao i Plan operativne
provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Grad Vrbovec u 2020. godini, KLASA: 810-01/20-01/08; URBROJ: 238/32-01/01-20-1, sastavni
su dijelovi ovog Zapisnika.
Točka 6.
Donošenje:
a) Odluke o opozivu Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Odluke o opozivu Odluke od dana 14.06.2019. godine, KLASA:021-06/19-01/27,
URBROJ:238/32-01/01-19-1
c) Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
d) Odluke o odobravanju Dječjem vrtiću Vrbovec otvaranje pet novih odgojno obrazovnih skupina

Gradonačelnik Denis Kralj obrazložio je predmetni Prijedlog. Potrebe za raspravom nije bilo.
Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog. Jednoglasno su sa 16 šesnaest glasova „za“ u paketu donesene
predmetne odluke od a) do d). „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Damir Fašaić,
Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić,
Dražen Sudinec, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina
Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Odluke pod a), b) i d) stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, Odluka pod c) stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se na način i u postupku objave Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića Vrbovec.
Odluka o opozivu Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec, KLASA: 601-01/20-01/10; URBROJ: 238/3201/01-20-1;
Odluka o opozivu Odluke od dana 14.06.2019. godine, KLASA: 021-06/19-01/27, URBROJ:
238/32-01/01-19-1, KLASA: 601-01/20-01/10; URBROJ: 238/32-01/01-20-2;
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Vrbovec, KLASA: 601-01/20-01/10; URBROJ: 238/32-01/01-20-3; te
Odluka o odobravanju Dječjem vrtiću Vrbovec otvaranja pet novih odgojno - obrazovnih
skupina, KLASA: 601-01/20-01/10; URBROJ: 238/32-01/01-20-4 čine sastavni dio ovog
Zapisnika.
Točka 7.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Vrbovca za 2019. godinu
Izvješće pod ovom točkom podnijela je Gradskom vijeću Ljiljana Petanjek – pročelnica
Upravnog odjela za financije i gospodarstvo. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za
financije koji je dao pozitivno mišljenje na predmetni Izvještaj. Predsjednik vijeća otvorio je
raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: vijećnik Damir Fašaić, gradonačelnik
Denis Kralj, vijećnik Tihomir Antolković i vijećnik Dražen Sudinec. Nakon provedene rasprave,
predsjednik Vijeća zaključio je raspravu i dao točku na glasovanje. Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu izglasan je sa 9 (devet) glasova „za“, 4 (četiri) glasa
„protiv“ i 3 (tri) „suzdržana“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Stjepan Fotović, Tihomir
Antolković, Franjo Simić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i
Marcela Ledinski Mitrov. „Protiv“ su bili: Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović i
Štefica Fintić, a „suzdržani“ vijećnici: Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Darko Dananić.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01. 2019. do 31.12.
2019. godine, KLASA: 400-05/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
Nakon ove točke vijećnik Damir Tomljenović dao je prijedlog za odgodu sjednice,
točnije da se nastavi neki drugi dan, zbog kasnih sati i umora vijećnika i svih prisutnih.
Predsjednik Vijeća u 23:47 sati odredio je 5 minuta stanku za konzultacije o prekidu i novom
terminu za nastavak sjednice. Nakon kraće pauze predsjednik Vijeća dao je na glasovanje
prijedlog za prekid sjednice, koji je izglasan većinom od 9 (devet) glasova „za“. Nakon toga
predsjednik Vijeća predložio je nastavak sjednice u utorak, 9. lipnja 2020. u 18:30 sati i dao

prijedlog na glasovanje. Prijedlog je usvojen sa 10 (deset) glasova „za“, 3 (tri) glasa „protiv“ i 2
(dva) „suzdržana“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Franjo Simić, Stjepan Tvorić, Damir Fašaić,
Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Darko Dananić.
„Protiv“ tog prijedloga bili su: Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov, a
„suzdržani“: Tihomir Antolković i Vjekoslav Smolec.

Prekid sjednice (23:59)
Nastavak 2.dio
09.06.2020. godine u 18.30 sati
Sjednica Vijeća je javna.
Predsjedavajući Vijećem: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća
Zapisničar: Iva Suknaić
Nazočni vijećnici: Hrvoje Herček – predsjednik Vijeća, Damir Fašaić – drugi potpredsjednik
Vijeća, vijećnici: Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo
Simić, Dejan Jaić (došao u 18:45h, prilikom izlaganja gradonačelnika Izvješća o radu pod
točkom 8.), Dražen Sudinec, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov
Nenazočni vijećnici: Stjepan Grošanić i Stjepan Fotović – prvi potpredsjednik Vijeća
Ostali nazočni: Denis Kralj – gradonačelnik, Ivica Strnščak – zamjenik gradonačelnika (došao za
vrijeme odgovora gradonačelnika tijekom rasprave pod točkom 8.), Robert Đuranec – zamjenik
gradonačelnika, Andreja Tanasković - pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca,
Valentina Kristić – stručna referentica za uredsko poslovanje u Službi za opće poslove Grada
Vrbovca, Ljiljana Petanjek – pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Valentina
Petanjek Špehar – viša stručna referentica za komunalno redarstvo, Marko Belošević – stručni
suradnik za opće poslove u Službi za opće poslove Grada Vrbovca i direktor Gradskih objekata
Vrbovec d.o.o., Vlado Mesnik – vijećnik Županijske skupštine Zagrebačke županije, mediji i
građani
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te otvorio nastavak 30. sjednice Vijeća,
koja je kako je podsjetio prekinuta dogovorom gradskih vijećnika. Predsjednik Vijeća
konstatirao je da je sjednici nazočno 14 (četrnaest) od 17 (sedamnaest) vijećnika odnosno da
Vijeće ima kvorum za rad i donošenje pravovaljanih akata. Podsjetio je da je sjednica prekinuta
nakon točke 7. i da se nastavlja točkom 8., koja glasi Izvješće o radu gradonačelnika Grada
Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine te je pozvao gradonačelnika na
izvještavanje pod tom točkom i dao mu riječ. (Prilikom izlaganja gradonačelnika Izvješća o
radu pod točkom 8., došao je vijećnik Dejan Jaić i od tada kvorum čini 15 (petnaest) vijećnika.)

Točka 8.
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje
srpanj – prosinac 2019. godine
Izvješće pod ovom točkom podnio je Gradskom vijeću gradonačelnik Denis Kralj. (Prilikom
izlaganja gradonačelnika pod ovom točkom došao je vijećnik Dejan Jaić i od tada kvorum čini
15 (petnaest) vijećnika. Također su tijekom izlaganja ove točke iz Vijećnice izašli vijećnici
Sudinec, Fašaić, Tomljenović, Tvorić, Petrak i Antolković, a vratili su se do kraja izlaganja
gradonačelnika.) Predsjednik Vijeća Hrvoje Herček zahvalio se Gradonačelniku na iscrpnom
izvješću i otvorio raspravu pod ovom točkom. Vijećnik Damir Tomljenović odmah je iznio stav
Kluba HDZ - HSU o neprihvaćanju ovog Izvješća. Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali:
vijećnik Damir Tomljenović, gradonačelnik Denis Kralj, vijećnik Tihomir Antolković, vijećnik
Darko Dananić, vijećnik Dražen Sudinec, vijećnik Dejan Jaić , vijećnik Mijo Mijatović, vijećnik
Damir Fašaić i vijećnik Vjekoslav Smolec. (U tijeku rasprave, prilikom izlaganja vijećnika Fašaića
iz Vijećnice je izašao vijećnik Dražen Sudinec, ali se do kraja tog izlaganja vratio u Vijećnicu.
Prilikom odgovora gradonačelnika u ovoj raspravi došao je zamjenik gradonačelnika Ivica
Strnščak.) Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća zaključio je raspravu i dao točku na
glasovanje. „Za“ je glasovalo samo 7 (vijećnika) i to: Tihomir Antolković, Dejan Jaić, Stjepan
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Martina Petrak, Marcela Ledinski i Luka Lacković. Predsjednik Vijeća
odmah je konstatirao da to nije potrebna većina i da Vijeće ne prihvaća Izvješće o radu
Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine. Nakon toga
vijećnik Tihomir Antolković zatražio je stanku od 5 minuta u ime Kluba SDP - LABURISTI, koju
je predsjednik Vijeća odredio. Nakon stanke vijećnik Antolković obrazložio je traženje stanke i
izrazio žaljenje i šok u ime Kluba SDP- LABURISTI, što nije prihvaćeno Izvješće gradonačelnika.
Zaključak (ne prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za srpanj - prosinac
2019. godine), KLASA: 021-06/20-01/24; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 sastavni je dio ovog
Zapisnika.
Točka 9.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. god.
b) građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2019. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2019. godini
Izvješće pod ovom točkom podnijele su Gradskom vijeću Ljiljana Petanjek – pročelnica
Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, za podtočku a) i b), dok je Andreja Tanasković –
pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca obrazložila izvješća pod podtočkama c) do
g). Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Damir Tomljenović i gradonačelnik
Denis Kralj. Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća zaključio je raspravu i dao točku na
glasovanje. Predložio je da se glasuje u paketu za podtočke a) do g), što je jednoglasno sa 15
glasova „za“ prihvaćeno. Točka 9. izglasana je sa 8 (osam) glasova „za“, 4 (četiri) „protiv“ i 3
(tri) „suzdržana“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Tihomir Antolković, Darko Dananić, Stjepan
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. „Protiv“ su

bili: Damir Fašaić, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović i Štefica Fintić. Suzdržani su bili vijećnici
Dražen Sudinec, Franjo Simić i Dejan Jaić.
Zaključak (o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
područje Grada Vrbovca za 2019. g.) KLASA: 363-05/20-01/06; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 ;
Zaključak (o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za
područje Grada Vrbovca za 2019. g.) KLASA: 361-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 ;
Zaključak (o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca
za 2019. g.) KLASA: 612-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 ;
Zaključak (o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
školstvu Grada Vrbovca za 2019. g.) KLASA: 602-01/20-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 ;
Zaključak (o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. g.) KLASA: 550-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 ;
Zaključak (o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj
zaštiti Grada Vrbovca za 2019. g.) KLASA: 402-03/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 ; i
Zaključak (o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u
2019. godini), KLASA: 620-01/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 čine sastavni dio ovog
Zapisnika.
Točka 10.
Donošenje:
a) Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja
Narodne knjižnice Vrbovec
b) teksta Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice
Vrbovec
Obrazloženje pod ovom točkom dala je Andreja Tanasković, pročelnica Službe za opće poslove
Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za izbor i imenovanje koji je dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom
nije bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Odluka o raspisivanju
Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec, kao i Natječaj za
imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec doneseni su sa 14 (četrnaest) glasova „za“ i
1 (jednim) suzdržanim. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo
Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Darko Dananić, Stjepan
Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Suzdržan je
bio vijećnik Dražen Sudinec. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave, a objaviti će
se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec,
KLASA: 021-06/20-01/22; URBROJ: 238/32-01/01-20-1; kao i Natječaj za imenovanje
ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec, KLASA: 021-06/20-01/22; URBROJ: 238/32-01/01-20-2
čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Točka 11.
Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
Predsjednik Vijeća Hrvoje Herček kao predsjednik Odbora za nagrade i priznanja obrazložio je
predmetni Prijedlog. (Prije izlaganja ove točke vijećnik Franjo Simić izašao je iz Vijećnice i
izuzeo se od glasovanja pod ovom točkom, s obzirom da je jedan od predloženih za nagradu
Grada Vrbovca za životno djelo.) Provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali: Tihomir
Antolković, Dražen Sudinec, Hrvoje Herček, Stjepan Tvorić, Dejan Jaić, Damir Tomljenović,
Damir Fašaić, Mijo Mijatović i Darko Dananić. Vijećnik Damir Fašaić tražio je da glasovanje
svakog vijećnika uđe u zapisnik. Nakon provedene rasprave, predsjednik Vijeća zaključio je
raspravu i odredio 10 minuta stanku. Nakon stanke predsjednik Vijeća dao je točku na
glasovanje, na način da je poimence pročitao ime svakog vijećnika, a prozvani vijećnik se
izjasnio sa „za“, „protiv“ ili „suzdržan“. Vijećnici su glasovali kako slijedi: „Hrvoje Herček –
„suzdržan“, Damir Fašaić – „za“, Tihomir Antolković – „suzdržan“, Damir Tomljenović – „za“,
Štefica Fintić – „za“, Mijo Mijatović – „za“, Dejan Jaić – „za“, Dražen Sudinec – „suzdržan“,
Darko Dananić – „za“, Stjepan Tvorić – „suzdržan“, Vjekoslav Smolec – „suzdržan“, Luka
Lacković – „suzdržan“, Martina Petrak – „suzdržana“ i Marcela Ledinski Mitrov – „suzdržana“.
Nakon provedenog poimeničnog glasovanja vijećnika, predsjednik Vijeća je utvrdio da je 6
(šest) glasova „za“ i 8 (osam) „suzdržanih“ te da Gradsko vijeće ne prihvaća Prijedlog Zaključka
o dodjeli nagrada Grada Vrbovca za 2019. godinu. To je izazvalo veliko negodovanje dijela
vijećnika i žustru raspravu što se neće ove godine dodijeliti nagrade Grada. Predsjednik Vijeća
je pojasnio da nitko nije dao novi prijedlog ili amandman na ovu točku te da se nema dalje više
o čemu raspravljati.
Zaključak (ne prihvaća se Prijedlog Odbora za nagrade i priznanja za 2019. godinu) KLASA: 06101/20-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-12 sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 12.
Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Predmetni Prijedlog obrazložila je viša stručna suradnica za komunalno redarstvo, Valentina
Petanjek Špehar. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji
je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za
raspravom nije bilo te je predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Vijećnici
Franjo Simić, Damir Tomljenović, Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Stjepan Tvorić nisu bili prisutni
u Velikoj vijećnici prilikom izlaganja ove točke i glasovanja. Predmetna Odluka donesena je sa
10 (deset) glasova „za“. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Damir Fašaić, Tihomir Antolković,
Mijo Mijatović, Štefica Fintić, Darko Dananić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak
i Marcela Ledinski Mitrov. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku
Grada Vrbovca“.
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama, KLASA: 363-05/20-01/07; URBROJ: 238/3201/01-20-1 sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 13.
Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog
porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložila je viša stručna suradnica za komunalno redarstvo, Valentina
Petanjek Špehar. Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji
je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Prilikom izlaganja ove točke u Vijećnicu su se vratili
vijećnici Damir Tomljenović, Dejan Jaić, Dražen Sudinec i Stjepan Tvorić. Predsjednik Vijeća
otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Dražen Sudinec, Mijo Mijatović, Damir
Tomljenović i gradonačelnik Denis Kralj. Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća dao
je na glasovanje predmetni Prijedlog sa dogovorenim uvjetnim Zaključkom uz ovu predmetnu
Odluku, da se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća donesu izmjene i dopune predmetne
Odluke. Vijećnik Franjo Simić nije bio prisutan u Vijećnici prilikom izlaganja ove točke i
glasovanja. Provedeno je glasovanje i predsjednik Vijeća je utvrdio da je Odluka donesena
jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova „za“. „Za“ su glasovali svi nazočni vijećnici: Hrvoje
Herček, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić,
Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković,
Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada biljnog porijekla na
otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca, KLASA: 363-05/20-01/08; URBROJ: 238/3201/01-20-1; te Zaključak (uvjet uz Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i
drugog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru na području Grada Vrbovca), KLASA:
363-05/20-01/08; URBROJ: 238/32-01/01-20-2 čine sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 14.
Donošenje:
a) Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Vrbovca
b) Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Vrbovca
Predmetni Prijedlog obrazložila je viša stručna suradnica za komunalno redarstvo, Valentina
Petanjek Špehar. Prilikom izlaganja ove točke u Vijećnicu se vratio vijećnik Franjo Simić.
Predsjednik Vijeća iznio je stav Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji je dao pozitivno
mišljenje na Prijedlog. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Provedena je rasprava u kojoj su
sudjelovali vijećnici Mijo Mijatović, Dejan Jaić, Damir Fašaić i zamjenik gradonačelnika Robert
Đuranec. Predsjednik Vijeća zaključio je raspravu i dao na glasovanje predmetne Prijedloge te
utvrdio da su jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova „za“ donesene predmetne Odluke. „Za“ su
glasovali: Hrvoje Herček, Damir Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović,
Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen Sudinec, Darko Dananić, Stjepan Tvorić,
Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i Marcela Ledinski Mitrov. Predmetne Odluke
stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Vrbovca, KLASA: 363-05/2001/09; URBROJ: 238/32-01/01-20-1, te Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači
na području Grada Vrbovca, KLASA: 363-05/20-01/10; URBROJ: 238/32-01/01-20-1 čine
sastavni dio ovog Zapisnika.

Točka 15.
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
Gradonačelnik Denis Kralj obrazložio je predmetni Prijedlog. Predsjednik Vijeća iznio je stav
Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte koji je dao pozitivno mišljenje na Prijedlog. Predsjednik
Vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Dananić, Damir
Tomljenović, Tihomir Antolković, Dražen Sudinec, Damir Fašaić, Mijo Mijatović i Hrvoje
Herček. Vijećnik Darko Dananić tražio je da se njegove primjedbe unesu u Zapisnik, kako slijedi:
„Ja ovak, naravno da trebamo izglasat' prodaju zemljišta. Međutim, nemreš napisat, raspisat
natječaj, pod uvjetima koji su trenutno važeći, i onda reć' : „Znate ponuđači, ali nama to baš
nije odgovarajuće, mi bi potpisali s tobom ugovor, al 'daj to napravi za dvije godine, a ne za
sedam.“ Pa pod tim uvjetima ti čovjek nije dal. Znači mi možemo u natječaju raspisati u dvije
ili tri godine ili reć' da preferiramo onoga koji napravi za dvije ili tri godine, da ima prednost.“
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća podnio je amandman kojim predlaže da se u
točki XVI. umjesto riječi „Grad Vrbovec“ stavi „Gradsko vijeće Grada Vrbovca“. Gradonačelnik
je prihvatio amandman i predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predmetni Prijedlog
izmijenjen s navedenim amandmanom, te utvrdio da je predmetna Odluka donesena sa 14
(četrnaest) glasova „za“ i 1 (jednim) suzdržanim. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Damir
Fašaić, Tihomir Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić,
Dejan Jaić, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i
Marcela Ledinski Mitrov. Suzdržan je bio vijećnik Dražen Sudinec.
Predmetna Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“.
Odluka o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“, KLASA: 943-01/2001/01; URBROJ: 238/32-01/01-20-1, sastavni je dio ovog Zapisnika.

Točka 16.
Donošenje:
a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije
roditelja/skrbnika učenika polaznika osnovnog glazbenog obrazovanja u
Glazbenom odjelu II. osnovne škole Vrbovec za školsku godinu 2020./2021.
b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni osnovnog glazbenog
obrazovanja za darovite učenike za školsku godinu 2020./2021.

Obrazloženje pod ovom točkom dala je Andreja Tanasković, pročelnica Službe za opće poslove
Grada Vrbovca. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. Potrebe za raspravom nije bilo te je
predsjednik Vijeća dao na glasovanje predmetni Prijedlog. Predmetne Odluke donesene su
jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova. „Za“ su glasovali: Hrvoje Herček, Damir Fašaić, Tihomir
Antolković, Mijo Mijatović, Damir Tomljenović, Štefica Fintić, Franjo Simić, Dejan Jaić, Dražen
Sudinec, Darko Dananić, Stjepan Tvorić, Vjekoslav Smolec, Luka Lacković, Martina Petrak i
Marcela Ledinski Mitrov. Odluke stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada
Vrbovca“.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika
učenika polaznika osnovnog glazbenog obrazovanja u Glazbenom odjelu II. osnovne škole

Vrbovec za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 021-06/20-01/23; URBROJ: 238/32-01/01-201, kao i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni osnovnog glazbenog
obrazovanja za darovite učenike za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 021-06/20-01/23;
URBROJ: 238/32-01/01-20-2 čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Zapisničar
Iva Suknaić

Predsjednik vijeća
Hrvoje Herček, prof.

