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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:  021-05/20-01/01 

URBROJ: 2186/10-01/1-20-03 

Vidovec,  29. siječanj 2020.  

 

    SKRAĆENI   ZAPISNIK 

 

s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana   

29. siječnja  2020. godine (srijeda)  

u  prostorijama Općine Vidovec 

 

Sjednica je započela u  19,00 sati.         

 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek pozdravio je sve članove 

Općinskog vijeća Općine Vidovec, načelnika Općine Vidovec, zamjenika načelnika Općine 

Vidovec, djelatnice JUO Općine Vidovec i predstavnike medija te im zahvalio na dolasku.  

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek utvrdio je da je na sjednici 

prisutno 15 članova od izabranih 15 članova Općinskog vijeća Općine Vidovec te konstatirao 

da će sve donijete odluke biti pravovaljane.  

 

PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  

Zdravko Pizek, Marijo Serini, Ivan Benček, Krunoslav Bistrović, Silvija Zagorec, Edo Košić, 

Ljubica Hosni, Ivana Zavrtnik, David Šantek, Ines Pavleković , Stjepan Smernjak, Ivan 

Kušćar, Marija Cafuk,  Zdravko Klopotan, Nadica Cafuk 

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA : 

- 

 

PREDSJEDATELJ : Zdravko Pizek 

 

OSTALI PRISUTNI :    

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, Dubravko Zavrtnik zamjenik općinskog načelnika,  

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec, Emina Ljubek viša stručna suradnica za opće 

poslove i EU fondove, Nikolina Stipan viša referentica za komunalno gospodarstvo, Nives 

Zagorec administrativna tajnica, Ivana Dreven Varaždinske vijesti, David Bralo radio 

Megaton. 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 20.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 20.12. 2019. GODINE ; 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„ Prije nego počinjemo sa sjednicom, svi ste dobili skraćeni zapisnik. Otvaram raspravu po 

tom zapisniku.“ 

  

Nije bilo rasprave o skraćenom zapisniku s 20. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Ako nema zatvaram raspravu, dajem na glasovanje. Tko je za takav  skraćeni zapisnik?“ 

  

Tko je za :  15 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :  0 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da je Skraćeni zapisnik s 20.  

sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojen  jednoglasno s 15 glasova od 15 

prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„ Dobili ste dnevni red. Ima tko kakvu dopunu ili zamjenu?“  

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„ Ja imam da se četvrta točka stavi preraspodjela novčanih sredstava unutar zajednice 

športskih udruga jer smatram da je to vrlo bitna točka gdje je 360.000 kn poreznih 

obveznika…. pa da malo po diskutiramo o tome. To je pod četvrtom točkom.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„ Hvala lijepa, ima još netko? Imam dva prijedloga, tko je za prvi prijedlog koji ste svi dobili? 

Molim Vas da se izjasnite.“ 

 

Tko je za :  8 članova Vijeća 

Tko je protiv :   5 član Vijeća 

Ima li suzdržanih :  2 člana Vijeća 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da je predloženi dnevni  red  

usvojen s 8 glasova od 15 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Vidovec, 

2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji 

prodaju vlastite poljoprivredne proizvoda na tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 

2020. godini, 

3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj 

primjeni pesticida (osnovna i dopunska izobrazba), 

4. Razno 

 

 Točka 1.  
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Vidovec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„ Prva točka je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih 

usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Vidovec. Otvaram raspravu.“ 

 

Kratko obrazloženje podnijela je viša referentica za komunalno gospodarstvo Nikolina Stipan. 

 

U raspravi je sudjelovao član Vijeća  David Šantek. Odgovore na postavljena pitanja 

podnijela je viša referentica za komunalno gospodarstvo Nikolina Stipan. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„ Zatvaram raspravu. Dajem na glasovanje, tko je za takav prijedlog?“ 

 

Tko je za :  15 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :  0 

 

Predsjednik Općinskog  vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek konstatirao je da su 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Vidovec usvojene s 15 glasova od  15 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta 

poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvoda na tržnicama unutar 

i izvan Varaždinske županije u 2020. godini 
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Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„ Druga točka, to je Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta 

poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvoda na tržnicama unutar i izvan 

Varaždinske županije u 2020. godini.“ 

 

Obrazloženje po navedenoj točki podnio je općinski načelnik Bruno Hranić. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Otvaram raspravu.“ 

 

U raspravi  je sudjelovao član Vijeća Zdravko Klopotan. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„ Hvala gospodin Klopotan, ima još netko? Ako nema zatvaram raspravu, dajem na 

glasovanje, tko je za takav prijedlog?.“ 

 

Tko je za :  15 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :  0 

 

 

Predsjednik Općinskog  vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek konstatirao je da je 

Odluka o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji 

prodaju vlastite poljoprivredne proizvoda na tržnicama unutar i izvan Varaždinske 

županije u 2020. godini usvojena s 15 glasova od  15 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova izobrazbe o sigurnom rukovanju i 

pravilnoj primjeni pesticida (osnovna i dopunska izobrazba) 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Treća točka je Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova izobrazbe o sigurnom 

rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (osnovna i dopunska izobrazba).“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Otvaram raspravu.“ 

Članica Vijeća Ljubica Hosni: 

„Poštovani vijećnici, imam prijedlog izmjene odnosno promjena Odluke o sufinanciranju 

dijela troškova izobrazbe. U točci II. predlažem da se umjesto obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva koja su upisana u Upisnik jednostavno izbaci i predlažem tekst točke II. na 

slijedeći način: Korisnici sufinanciranja dijela troškova izobrazbe o sigurnom rukovanju i 

pravilnoj primjeni pesticida su svi mještani s prebivalištem u Općini Vidovec, uz uvjet da 

nemaju dugovanja prema Općini Vidovec. Podstavak iste točke: Pravo na sufinanciranje 

dijela troškova izobrazbe ima samo jedan član kućanstva. Sukladno promjenama u točci II. 

neminovno je promijeniti i točku IV. pod stavkama prvo i drugo, mislim da bi te dvije stavke 

trebalo jednostavno izbaciti, dakle nisu potrebni nikakvi preslici, odnosno ta dokumentacija 

koja je vezana na Upisnik poljoprivrednog gospodarstva.“ 
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Članica Vijeća Nadica Cafuk: 

„ Ja predlažem da se u točci  III. povećaju iznosi za osnovnu izobrazbu koji su u iznosu od 

100,00 kn da se povećaju na 150,00 kn, a dopunska izobrazba poljoprivrednicima sa 75,00 kn 

na 100,00 kn.“ 

 

U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća: Marija Cafuk, Ivan Kušćar, Zdravko Klopotan, 

Marijo Serini, Ljubica Hosni, Silvija Zagorec, i predsjednik Vijeća Zdravko Pizek. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Idemo najprije glasati za prijedlog od gospođe Cafuk. Tko je za povećanje?“ 

 

Tko je za :  7 članova Vijeća 

Tko je protiv :   7 članova Vijeća 

Ima li suzdržanih :  1 član Vijeća 

 

Predsjednik Općinskog  vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek konstatirao je da 

prijedlog vijećnice Nadice Cafuk za  povećanje iznosa osnovne i dopunske izobrazbe o 

sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida nije usvojen.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Idemo glasati  za prijedlog koji je dala gospođa Hosni, da svi imaju jednaka prava kako su 

imali i prije pet godina koji su polagali, tko je za to?“ 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :  3 člana Vijeća 

 

Predsjednik Općinskog  vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek konstatirao je da je 

Odluka o sufinanciranju dijela troškova izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj 

primjeni pesticida s izmjenama  vijećnice Ljubice Hosni  usvojena s 12 glasova od 15 

prisutnih članova Općinskog Vijeća. 

 

 

Točka 4. 

Razno 

 

Predsjednik Općinskog Vijeća Zdravko Pizek: 

„Prelazimo na točku  razno, načelnik izvolite.“ 

 

Općinski načelnik Bruno Hranić: 

„ Evo ja imam samo dvije stvari pod razno. Prva točka vezuje nas za sigurnost prometa na 

cestama. Održali smo jedan sastanak sa predstavnicima Policijske uprave varaždinske i sa 

ravnateljem Hrvatskih cesta, podružnica Varaždin, a vezano za kontrolu brzine i stanje 

sigurnosti prometa prvenstveno na cesti D-35 koja je najprometnija i na kojoj smo već imali 

nekoliko nesreća. Zadnja nesreće se dogodila na zebri u Nedeljancu u kojoj je dijete teže 

ozlijeđeno. Ono bitno što je dogovoreno je da će Hrvatske ceste financirati postavljanje 

semafora koji će biti postavljen kod područne škole u Nedeljancu, sa senzorom koji bude 

palio crveno svjetlo odmah kad brzina vozača ne bude sukladna prometnim propisima.  

Dogovoreno je da se ide na postavljanje dvije kamere za mjerenje brzine: jedna u Ulicu 

Stjepana Radića u Vidovcu gdje je najveći problem i druga će biti u naselju Cargovec. Ovaj 
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dio koji se tiče samog financiranja postavljanja semafora, dogovoreno je s Hrvatskim  

cestama da mi financiramo projekt koji smo dali raditi, a da oni financiraju izgradnju. Od 

240.000 kn do 250.000 kn je vrijednost postavljanja semafora sa svim priključcima. Prema 

dogovoru s policijom, Općina još treba kupiti kutije unutar kojih se smještaju kamere, a koje 

snimaju dolazak i odlazak. Te kutije su jako skupe, to ste svi već čuli, jedna firma to nabavlja, 

Meditronic. Iznos kupnje za te dvije kutije je 67.500 kn. To je dosta sredstava, ali mislim da 

to nije puno s obzirom na sigurnost koju moramo na toj državnoj cesti uspostaviti. Zadnje 

dvije godine smo imali dosta nesreća s time da su najviše djeca ozlijeđena, pogotovo u Ulici 

Stjepana Radića gdje su bile dvije nesreće zaredom.Zadnja nesreća koja je bila u Nedeljancu, 

isto na zebri, putem društvenih mreža  direktno su prozivane Općina, policija i Hrvatske ceste, 

a kod područne škole Nedeljanec je najbolje obilježeni pješački prijelaz u cijeloj našoj Općini. 

Postoje i pokazivači brzine sa upozorenjima da su prekoračili brzinu, označili smo zebru, 

imaju prepreku na samoj zebri, djeca ne mogu direktno iz škole izletjeti na kolnik. Dalje što 

smo učinili, a i sami vidite, osvjetljavamo sve pješačke prijelaze. Unatoč tome dogodila se ta 

nesreća. Dječak je izašao na zebru, s jedne strane je auto stao, a s druge strane vozilo se na 

žalost nije zaustavilo. Dječak ima teške tjelesne ozljede i već više od mjesec dana je u bolnici. 

O tim stvarima treba voditi brigu. Tu se išlo malo previše na Općinu. Na tim sastancima bili 

su pozvani i roditelji koji su inicirali postavljanje tog semafora. Ni jednom riječju nije bilo 

spomenuto da je kriva gospođa koja je udarila autom dijete. Za njih  su krive Hrvatske ceste, 

kriva je policija za ne kontroliranje brzine, kriva je  Općina što „ nije postavila pet semafora 

ili rampu“, ali vozač vozila koje je udarilo dijete na zebri nije kriv. Ne bi više puno oko toga, 

samo molim Vijeće da potvrdi da se ide u tu investiciju i u kupnju tih kutija pa da se onda 

postave ti semafori.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Hvala lijepa. Otvaram raspravu.“ 

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„Sve je to ok, ali zašto Vijeće sad treba to potvrditi, a gospodin načelnik je to već objavio na 

Facebook -u zdravo za gotovo, a smatram bez odluke Vijeća on je već to objavio, vidio sam 

komentare. Nisam komentiral, jer sam pretpostavljal da bumo to vjerojatno i  na Vijeću imali. 

Pa ja mislim da prije nego Vijeće nešto odobri ili izglasa, bez obzira što načelnik ima većinu 

to nebi smjel na face-u nešto takvo objavljivati zdravo za gotovo… Inače pozdravljam odluku 

i glasat ću za.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Hvala lijepo. Ima još netko? Ako nema, dajem na glasovanje.“ 

 

Tko je za :  15 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih : 0 

 

Predsjednik Općinskog  vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek konstatirao je da je  

prijedlog Općinskog načelnika Brune Hranića za kupnju kutija za kamere i postavljanje 

kamera i semafora na državnoj cesti D-35 usvojen s 15 glasova od 15 prisutnih članova 

Općinskog Vijeća. 
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Općinski načelnik Bruno Hranić: 

„ Druga točka je što se tiče izgradnje športsko društvenog centra u Nedeljancu. Znate da smo 

u proračunu osigurali sredstva za izradu projektne dokumentacije. Mi smo obavili dva 

sastanka na koje su bili pozvani predstavnici vatrogastva, predstavnici mjesnog odbora i 

predstavnici nogometnog kluba. Športsko društveni centar u Nedeljancu je tema već niz 

godina, a sad smo došli praktički do kraja. Prošle godine smo dobili darovanje zemljišta od 

strane države u vrijednosti od milijun i dvjesto tisuća kuna. Svi smo skupa sjeli da se vidi 

raspored i da se napravi idejno rješenje te kasnije sva potrebna dokumentacija do građevinske 

dozvole ove godine. Ne radi se samo o športskim objektima, radi se i o protupožarnom centru. 

Što se tiče naselja Nedeljanec i Prekno znate da je vatrogasno društvo DVD Nedeljanec – 

Prekno smješteno u neadekvatnim prostorima i što se tiče garaža za vozila i što se tiče samog 

prostora za smještaj opreme. Nema ni parkirnog prostora. Znamo da je Nedeljanec najveće 

naselje s preko tisuću četiristo stanovnika gdje se često događaju razne  aktivnosti. Što se tiče 

tog društvenog doma, to je jedini dom kojim upravlja Općina. Plan je da se osim spremišta, u 

novom centru, naprave i društvene prostorije na tom području. Napravili smo dva inicijalna 

sastanka, potreban nam je još jedan dio zemljišta da bismo smjestili  sve potrebne objekte, od 

igrališta, spremišta, pomoćnog igrališta, teniskog igrališta, košarkaškog igrališta,  vatrogasnog 

spremišta za vatrogasna vozila  i svega što je potrebno za funkcioniranje dobrovoljnog 

vatrogasnog društva. Potrebno je otkupiti još jedan dio zemljišta. Mi smo službeno napravili 

procjenu tog zemljišta. Radi se o zemlji koja je kod ulaza, kad ulazimo na igralište s lijeve 

strane. Zapravo su dvije parcele gdje je u jednoj parceli čisti vlasnik 1/1.  Prva parcela do 

ceste ima status takav da je dvije četvrtine vlasnik gospođa Tkalec, koja je vlasnica i ove 

druge parcele, a po jednu četvrtinu imaju dva brata koji se nažalost ne mogu dogovoriti oko 

prodaje. Gospođa Tkalec rješava sad imovinsko – pravno svoje dvije četvrtine zemljišta. Ako 

se da njoj  suglasnost da se može upisati na to, onda bi ukupno bilo od gospođe Tkalec 

1.745,15 metara kvadratnih. Procjena je napravljena na 6 eura, a oni traže 8 eura  za to 

zemljište. Po tome bi onda bila cijena njezinog dijela, kad se sve imovinsko-pravno riješi, 

nekih 13.969 eura. Mislim da bi to onda kompletno zadovoljavalo sve potrebe koje bi bile na 

području športsko društvenog centra, za sve objekte koji bi se tamo nalazili. Pa predlažem 

Vijeću da se napravi, ako ste suglasni s tim, predugovor dok se ne sredi ovaj dio od gospođe 

Tkalec, ove dvije četvrtine da pripoji. Predlažem da Vijeće donese odluku da potpišemo taj 

predugovor.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Hvala načelniku. Otvaram raspravu.“ 

 

Članica Vijeća Ines Pavleković: 

„ Imamo kakav prijedlog ugovora?“ 

 

Općinski načelnik Bruno Hranić: 

„Nemamo prijedlog ugovora. Rekao sam, znači čestica 764/2 je u potpunom vlasništvu 

gospođe Tkalec. 764/3  je čestica do njezine na kojoj je u dvije četvrtine vlasnica gospođa 

Tkalec Zdravka, a po četvrtinu imaju  Težak Dražen i Težak Darko. Govorim o ovoj čestici 

koja nije čista. Tkalec Zdravka u naravi već koristi te dvije četvrtine i praktički je to pripojeno 

njezinoj čestici. Znači ona sad samo formalno-pravno mora riješiti, sprovesti u gruntovnim 

knjigama da si taj dio zemljišta pripoji ovoj čestici koja je čista. Kad se sve spoji, predugovor 

bi se napravio, sukladno Odluci općinskog Vijeća, da se  ide u otkup kompletnog tog dijela 

koje je formalno pravno riješeno. Predugovor i njih obvezuje da oni moraju zemlju nama 

prodati, a mi se obvezujemo kupiti, ali ne prije dok se imovinsko-pravni odnosi ne srede.“ 
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Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Dajem na glasovanje:“ 

 

Tko je za :  14 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih : 1 član suzdržan 

 

Predsjednik Općinskog  vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek konstatirao je da je  

prijedlog Općinskog načelnika Brune Hranića za potpisivanje predugovora o kupnji 

zemljišta za potrebe izgradnje športsko društvenog centra Nedeljanec usvojen s 14 

glasova od 15 prisutnih članova Općinskog Vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Ima još netko? Gospodin Klopotan ja Vas lijepo molim, ako će biti o sportskoj udruzi riječ, 

tj. o preraspodjeli sredstava, Općinsko vijeće nema ništa s tim. Apsolutno ništa. Ne budemo 

svaki put dolazili tu i raspravljali na Vijeću 2 sata. Mi smo odredili iznos.“ 

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„To su općinski novci, znači ima, pa budem ja govoril.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Nemojte predugo govoriti, ja Vas lijepo molim.“ 

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„Pod točku razno ja mogu govoriti kak dugo hoću.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Ja ću Vas prekinuti.“ 

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„Niš me ne buš prekinul.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Budem.“ 

 

Članica Vijeća Ljubica Hosni: 

„No ajde recite kaj mislite, lijepo sažeto, jasno da Vas svi razmemo. I to je to.“ 

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„ Raspodjela znači, Zajednice športskih udruga i predsjednik gospodin Bistrović je 

samoinicijativno već drugu godinu za redom raspodijelio sredstva bez ikakvih kriterija. 

Praksa je u svim zajednicama športskih udruga da izglasamo kriterije i po bodovima 

raspodijelimo sredstva. On je samoinicijativno znači podijelio sredstva gdje je najviše 

oštećeni Športsko ribolovno društvo Vidovec i Malonogometni klub Fotex. Samo da velim, da 

prije 15 godina, ŠRD Vidovec je brojilo, ja ću sad za sebe govoriti, a Fotex nek govori za 

sebe. Nek napiše ili već kaj. Imali smo 10 i pol posto, sa trideset i pet članova, sa nižom 

razinom takmičenja, sa ne toliko uspjehima koliko imamo danas, sad održavamo. Nismo imali 

jedan hektar ribnjaka, to je bil nogometni teren,a sad ga imamo jer smo ga proširili. Svake 

godine treba određena sredstva, znači jedna kila vapna je 6 kn. Mjesečno nekad treba 300 kg 

po gospodarski osnovi baciti nutra. A nekad dva puta na mjesec, četiri mjeseca za redom pa si 
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računaj puta puta koliko je to sredstva. Nadalje ŠRD je i ove godine, njegovi takmičari stekli 

su uvijete za 3. hrvatsku ligu. Naravno, dečkima sam rekel gospodo takva je i takva stvar, nije 

mi dal gospodin predsjednik govoriti da objasnim. I otišli dečki u Varaždin. Miljenko 

Bregovec, jedan fantastičan takmičar otišao je u  ŠRD Varaždin, već ga je registrirao, jedva su 

čekali. Svačko za njim, Antonio Težak Ivanec, Marin Banić od jada  rasprodaje u vrijednosti 

od 4500 eura opremu. Znači nama nije bilo dato adekvatno bodovanje i povećanje sredstva. 

Znači mi imamo sad 3,6%, imamo 50 ribiča, znači skoro duplo više, duplo više vode za 

održavati, duplo dom veći održavati. Osvojili smo ove godine kup grada Ludbrega, to je 

najprestižnije takmičenje u Hrvatskoj od prvoligaša, drugoligaša , Vidovec 1. Cijeli najstariji 

kup u Varaždinu, ovi dečki kaj su na vrhu, su bili tu, 1. mjesto. S prvih mjesta kod županijske 

lige gdje smo stekli… za treću hrvatsku ligu sjever, znači on nam je uskratio. Dečki su 

naravno željeli se takmičiti, otišli su u druge klubove i tako dalje i tako dalje. Šta bi ti htio 

jedan vijećnik, ti si dobio solarne panele. On miješa kruške i jabuke, mi smo mala beba prema 

nogometnom klubu Nedeljanec koji je samo u 12. mjesecu dobio 90.000 kn. A on kao 

vijećnik izgleda…pod repro materijale i ne zna da su paneli bili prije 3 godine. Oni nemaju 

veze sa sportom. To je za izgradnju. Mi smo mala beba po povlačenju novaca za izgradnju 

naprema nogometnom klubu Nedeljanec, nogometnom klubu Tužno i ovo. Tako da velim da 

smo mi za 25 godina od Općine za izgradnju tam, da mi se to više nikad ne spotiče gospodine 

Bistroviću, 3.000 kn je dala gospođa Nadica za izgradnju wc-a, jel bilo tako?10.000 je dao 

gospodin načelnik, ja Vam se svima zahvaljujem, za izgradnju fasade. Pitam ko može fasadu 

izgraditi za 10.000 kn na objektu 15x5? 27.500 kn prije 3 godine sad budu, solarni paneli. 

15.000 kn smo prošle godine dobili za stolove koji su koštali 16.100 kn. 5.000 kn je bila 

stolarija Brlek koja je koštala 18.500 kn, naravno isplatila me. Znači ukupno smo mi dobili za 

25 godina 70.500 kn. Znači slovom i brojkom. Opet je Općina mala beba prema meni koji 

sam ove godine financirao, blizu 78 tisuća kuna tam, 120 je koštalo ono sve što smo napravili. 

Svaka čast društvu, i sponzorima, godinu ćemo završiti sa plusom oko 13.000 kn. Šta sam 

oprostio, oprostio sam, 31.12. čisti računi, godinu ćemo završiti sa 13.000 kn plusom, svi su 

mi predviđali potop. Oštećeni smo opet, ekipa mi se raspala zbog toga što nemamo kriterije i 

ne možemo ništa o tome znači…3,6%. Ja neću sad za pikado klub govoriti za ovo, svakome 

treba, ali koliko znam on je povećal pikado klubu za 50%. To moram reći. U državnoj upravi, 

ja sam provjeril gore, samo je jedan pikado klub registrirani ko „Pokretni Božo“. Ti si govoril 

za neki klub „Pinta“ ili tako.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Gospodin Klopotan, prešlo je puno više od 3 minute. Ja Vas molim da završite, lijepo Vas 

molim ili ću prekinuti.“  

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„Isto tako velim ti, podnesi ostavku zbog toga što si grubo povrijedio Skupštinu i u zabludu 

doveo prošle godine skupštinare gdje si falsificirao Izvještaj Nadzornog odbora kojega je 

Robić pročitao. Nadzorni odbor nije pregledao financijsku dokumentaciju. To je gruba 

povreda Statuta i svega. To je tebi smiješno jer ne znaš zakon….“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Gospon Klopotan rekli smo da  polagano, ja Vas molim.“ 
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Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„A tebi gospodine načelniče velim da stopiraš sredstva, znači Zajednice sportskih udruga kao 

čelni čovjek koji raspoređuje, dok se ne slože kriteriji. Znači kriteriji po kojima ćemo 

bodovati. Jer ovo je suludo i to tako dalje ne može ići. To ne može ići da jedan čovjek može 

doći s papirom, znači  moja sredstva za ŠRD…“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Gospon Klopotan molim Vas da to privedete kraju. Lijepo Vas molim.“ 

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„Čuješ i ti si bil na toj Skupštini, ti nisi znal…“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Vi ste bili predsjednik dvije godine, niste  Skupštinu održali. Toliko o tome. Kao predsjednik 

udruge.“ 

 

 Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„Ja skupštinu nisam ni držal iz razloga jer je Bruno Hranić dao striktni nalog da svojemu 

klubu iz Tužno Sloboda  moramo dati 3.000 kn koji im nisu pripadali. Onda sam rekao ako 

načelnik ne prihvaća naše kriterije, ne treba…“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Gospon Klopotan, još jedanput Vas molim.“ 

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„Nemaš ti kaj prekidati. Točka razno je i ti mene nemaš kaj prekidati.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Mogu. Ja vodim sjednicu. Svaka sjednica je ribolovno društvo.“ 

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan: 

„Ti si bio na Skupštini, pojma nisi imao jer si bio pijan.“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Prekidam raspravu.“ 

 

Članica Vijeća Ljubica Hosni: 

„Prekini sjednicu. Imate Vi Poslovnik o radu sjednice?“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Zatvaram sjednicu, doviđenja, laku noć.“ 

 

Sjednica je  završila u 19 sati i 50 min. 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

Predsjednik 

Zdravko Pizek 

Zapisničarka 

Nives Zagorec 


