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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:  021-05/20-01/08 

URBROJ: 2186/10-01/1-20-02 

Vidovec,  26. listopada 2020.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

26. listopada  2020. godine (ponedjeljak) 

  

 

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec sazvana je elektronskim putem te se ista zbog 

pogoršanja epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji održala putem aplikacije za održavanje 

online sastanka ( ZOOM aplikacija). Materijali za sjednicu dostavljeni su elektronskom poštom.  

Sjednica Općinskog vijeća započela je 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, sve 

djelatnice JUO Općine Vidovec kao i ravnatelja Osnovne škole Vidovec, ravnatelja Osnovne škole 

Tužno te zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Vidovec.  

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravko Pizek konstatirao je da se gospođa Marija 

Cafuk ispričala jer nije u mogućnosti sudjelovati u ovoj sjednici, te utvrdio da je sjednici prisutno 14 

članova od izabranih 15 članova Općinskog vijeća Općine Vidovec te konstatirao da se sjednica 

Vijeća može održati i da će sve donijete odluke biti pravovaljane.  

 

PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA : ( 14 članova Vijeća) 

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

Hosni, Ivana Zavrtnik, David Šantek, Ines Pavleković, Nadica Cafuk, Stjepan Smernjak, Ivan 

Kušćar, Zdravko Klopotan 

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  

Marija Cafuk – opravdala svoje neprisustvovanje sjednici 

 

PREDSJEDATELJ : Zdravko Pizek 

 

OSTALI PRISUTNI :    

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, Dubravko Zavrtnik zamjenik 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, Mateja Novak viši stručni 

suradnik za financije i proračun, Predrag Mašić ravnatelj Osnovne škole Vidovec, Josip Puček 

ravnatelj Osnovne škole Tužno te Mihael Blažeković zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine 

Vidovec. 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA SA 24.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 04. rujna 2020. GODINE ; 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Prije nego započnemo sa radom 25. sjednice, dobili ste skraćeni zapisnik sa 24. sjednice. Ima tko 

kakvu primjedbu ili dopunu, ako nema dajem na glasovanje“.  

   

Tko je za :   14 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :  0 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da je Skraćeni zapisnik sa 24.  

sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 14 glasova od 14 prisutnih 

članova Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

VIDOVEC 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Otvaram 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec i predlažem sljedeći dnevni red koji ste 

dobili. Ima tko kakvu izmjenu, dopunu ili nešto drugo“? 

 

U raspravi oko predloženih točaka dnevnog reda sudjelovali su članovi Općinskog vijeća : Stjepan 

Smernjak, Ines Pavleković, Ljubica Hosni, Zdravko Klopotan, zamjenik načelnika Dubravko 

Zavrtnik i predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Da li ima još netko kakvi prijedlog ili dopunu, dajem na glasovanje takvi dnevni red“. 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :    0 

Ima li suzdržanih : 1 član Vijeća 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da je dnevni  red  za 25. sjednicu 

Općinskog vijeća usvojeni,  sa 13  glasova od 14 prisutnih članova Općinskog vijeća kako slijedi 

; 

 

D N E V N I    R E D   

 

1. Suradnja ravnatelja osnovnih škola sa područja Općine Vidovec s općinskim načelnikom, 

2. Izvješće o obavljenim, a nenaplaćenim radovima na groblju Vidovec,  

3. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Vidovec,  

4. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama  Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec, 

5. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 1095/4 k.o. Nedeljanec, 

6. Razno. 
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Točka 1. 

Suradnja ravnatelja osnovnih škola sa područja Općine Vidovec  

s općinskim načelnikom 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek :  

„Prelazimo na prvu točku, a to je suradnja ravnatelja osnovnih škola sa područja Općine Vidovec s 

općinskim načelnikom, pa molim gospodina načelnika da se uključi u raspravu“.  

 

Obrazloženje stavljanja prve točke na dnevni red podnio je načelnik Bruno Hranić. 

 

Uvodno izlaganje o problematici podnijela je članica Općinskog vijeća i predstavnica Školskog 

odbora OŠ Vidovec Silvija Zagorec. 

 

Za riječ ponovno se javio načelnik Bruno Hranić. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek :  

„Hvala načelniku, gospodine Mašiću izvolite.“ 

 

Ravnatelj Osnovne škole Vidovec Predrag Mašić uputio je svima srdačan pozdrav te najprije riječ 

dao kolegi Josipu ravnatelju OŠ Tužno. 

  

Ravnatelj Osnovne škole Tužno Josip Puček također je uputio svima pozdrav, a zatim obrazložio 

situaciju vezano uz suradnju između Općine Vidovec i OŠ Tužno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek :  

„Hvala gospodinu Pučeku, gospodine Mašiću izvolite.“ 

 

Ravnatelj Osnovne škole Vidovec Predrag Mašić osvrnuo se također na problematiku nastalu oko 

suradnje između Škole i načelnika Brune Hranića.  

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su načelnik Bruno Hranić, zatim ravnatelj Osnovne škole Tužno Josip 

Puček, članica Vijeća Ines Pavleković, članica Vijeća Silvija Zagorec, ravnatelj Osnovne škole 

Vidovec Predrag Mašić, član Vijeća Zdravko Klopotan, članica Vijeća Ljubica Hosni, član Vijeća 

Stjepan Smernjak, član Vijeća Krunoslav Bistrović i članica Vijeća Nadica Cafuk. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek raspravom je zatvorio prvu točku dnevnog reda. 
 

Točka 2. 

Izvješće o obavljenim, a nenaplaćenim radovima na groblju Vidovec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Prelazimo na drugu točku, a to je Izvješće o obavljenim, a nenaplaćenim radovima na groblju 

Vidovec, otvaram raspravu, gospodine načelniče izvolite“. 

 

Načelnik Bruno Hranić podnio je Izvješće koje su u pismenom obliku zaprimili svi članovi Vijeća o 

obavljenim, a nenaplaćenim radovima na groblju Vidovec te o načinu podmirenja duga, razlike, koji 

se nije podmirio iz grobne naknade od strane korisnika. 
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Na izvješće osvrnuo se član Vijeća Stjepan Smernjak, a za riječ javili su se član Vijeća Zdravko 

Klopotan, članica Vijeća Ines Pavleković te načelnik Bruno Hranić.  

 

Član Vijeća Stjepan Smernjak: 

„Pa ja bi samo pitao, mislim idete u poslovni odnos, gradite kuću, imate predračun i vidite koliki je 

predračun. Nakon toga idete graditi, gradite do jedne faze, vidite da nemate dovoljno sredstava i 

stanete. Mislim da je ovdje poslovni rizik gospode iz Čistoće koji su u kapitalnu investiciju išli sa 

velikim ciframa, očito, ili moraju čekati završetak koncesije ili moraju na kraju koncesije ispostaviti 

račun, ali sa dokazima gdje budu rekli da nisu uspjeli naplatiti ako je koncesijski ugovor takav. Ja ga 

nisam vidio ne sjećam se više kad je to krenulo. Bilo bi dobro da to proučimo i da to bude danas 

izvješće. Ja predlažem da danas ne donosimo nikakvu odluku“. 

 

Načelnik Bruno Hranić : 

„Ako mogu napomenuti, ne radi se o nikakvoj stranoj firmi radi se o poduzeću u kojoj je Općina 

suvlasnik, znači  radi se o našoj firmi.  

Slažem se s time da je ovo izvješće, ja sam samo rekao koji je prijedlog, koji bude na taj način 

formuliran ili budemo na taj način podmirili trošak kapitalne investicije ili budemo smanjili kapitalne 

investicije sljedeće godine da se ta sredstva nadoknade“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

Zatvaram drugu točku i prelazimo na treću točku, a to je prijedlog Odluke o  stipendijama 

Općine Vidovec“. 
 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Vidovec 

 

Uvodno izlaganje o prijedlogu nove Odluke o stipendijama podnio je načelnik Bruno Hranić. 

 

Član Vijeća Stjepan Smernjak: 

„Pozdravljam Odluku, odluka je dobra. Imam dvije primjedbe, ja sam uputio i pismeno prije sjednice 

Vijeća, a odnosi se na članak 8. zadnji stavak radi se o žalbi, piše Odluka općinskog načelnika je 

konačna i žalba na Odluku nije dopuštena. Ja predlažem da se ovo i žalba na odluku nije dopuštena 

briše. Jer ako je konačna onda i žalba nije dopuštena.   

 

I članak 14. Odluke zadnji stavak, govori se o tome tko ima pravo podnošenja zahtjeva, piše ako 

kućanstvo u kojem kandidat živi nema podmirene obveze prema Proračunu Općine Vidovec, čini mi 

se da bi tu trebalo pisati ako nema podmirene obveze ili ako ima nepodmirene obveze, jer ovako 

izgleda ko da ima podmirene obaveze pa nema pravo. Ja bi htio tumačenje tih dviju mojih 

primjedbi“. 

 

Tumačenje članka 8. i članka 14. podnijela je pročelnica Petra Rogina.  

 

Pitanje načelniku vezano uz omogućivanje prava talentiranom djetetu na stipendiju postavio je i član 

Vijeća Zdravko Klopotan. 

 

Član Vijeća Edo Košić : 

„Gospodin Klopotan je dosta slikovito objasnio, ali ja mislim da nije daleko od istine. Sigurno je 

pitanje kako djetetu dati novce s obzirom da do 18 godine ne može raspolagati s novcima da mora 

imati pomoćnika. Ja bi možda isto predložio da se taj dio dugovanje općini makne, jer to sad 

dugovanje prema Općini koliko može iznositi maksimalno na bazi godine, par stotina kuna. Stvar je u 

tome da smo te novce namijenili djeci, nismo namijenili roditeljima, na neki način, tako da to je moj 

prijedlog, jer ima djece koje ne žive u dobrim socijalnim uvjetima zahvaljujući roditeljima, nažalost“.  
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Načelnik Bruno Hranić: 

„Što se mene tiče možemo brisati taj prijedlog, do sada nismo imali takav slučaj da se nekome radi 

toga morala uskratiti stipendija, ili se netko ne bi mogao javiti“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

Hvala načelniku, evo ja isto predlažem da se to briše. Zatvaram raspravu, dajem na glasovanje, tko je 

za takav prijedlog sa izmjenom da se to briše“. 

 

Tko je za :  14 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0   

Ima li suzdržanih :  0 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da je Odluka o stipendijama 

Općine Vidovec usvojena jednoglasno, sa 14 glasova od 14 prisutnih članova Općinskog vijeća 

Općine Vidovec. 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama  Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Četvrta točka, prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine 

Vidovec, načelniče izvolite“. 

 

Kratko obrazloženje izmjena i dopuna podnio je načelnik Bruno Hranić.  

 

Dodatno obrazloženje podnijela je i pročelnica Petra Rogina. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Hvala Petra, otvaram raspravu, ako nema zatvaram raspravu i dajem na glasovanje“. 

 

Tko je za : 14  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0   

Ima li suzdržanih :  0 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da je Odluka o 2. izmjenama i 

dopunama  Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec usvojena jednoglasno,  sa 14  glasova od 

14 prisutnih članova Općinskog vijeća Općine Vidovec. 

 

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 1095/4 k.o. Nedeljanec 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Peta točka, prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 1095/4 k.o. Nedeljanec, 

načelniče izvolite“.  

 

Obrazloženje prijedloga Odluke  o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 1095/4 k.o. Nedeljanec 

obrazložio je načelnik Bruno Hranić, te zamolio pročelnicu Petru Rogina za pojašnjenje.  
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Pročelnica Petra Rogina skrenula je pozornost Vijećnicima da su u materijalima sve zaprimili znači 

obrazloženje odluke, skice dosadašnjeg stanja i prijedlog novog stanje“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Hvala Petra, otvaram raspravu“. 

 

Za riječ javio se član Vijeća Stjepan Smernjak. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Hvala gospodinu Smernjaku, ima još netko, ako nema zatvaram raspravu i dajem na glasovanje tko 

je za takav prijedlog.“ 

 

Tko je za : 14  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0   

Ima li suzdržanih :  0 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da je Odluka o ukidanju svojstva 

javnog dobra na k.č.br. 1095/4 k.o. Nedeljanec  usvojena jednoglasno,  sa 14  glasova od  14 

prisutnih članova Općinskog vijeća Općine Vidovec. 

 

Točka 6. 

Razno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek : 

„Šesta točka razno, gospodine načelniče izvolite“. 

 

Načelnik Bruno Hranić: 

„Na području naše općine imamo troje djece koja borave u vrtiću, imamo dvoje djece u vrtiću u 

Črešnjevu i jedno dijete u vrtiću u Maruševcu i potreban im je asistent. Radi se o djeci s poteškoćama 

u razvoju i roditelji su dali zahtjev da sufinanciramo asistenta koji bi se dodatno bavio sa tom 

djecom. Asistent bi se zaposlio na četiri sata, pa bi to bilo oko 2.750,00 kn mjesečno po asistentum za 

ta četiri sata.    

Moj je prijedlog da sufinanciramo ta dva asistenta sa 50% tako dugo dok se ne otvori dječji vrtić u 

Vidovcu jer ćemo tu imati mogućnost zaposlenja asistenta u stalni radni odnos koji će se baviti s   

djecom koja imaju poteškoća u razvoju“.  

 

Član Vijeća Zdravko Klopotan : 

„Načelnik je upoznati, imamo županijskog prvaka u ribolovu. Gospodin dr. Miljenko Brezovec je 

usvojio prvo mjesto u županiji pa bi bio red da tog čovjeka Općina simbolično nagradi. 

I drugo, molim gospodina ravnatelja kada mogu sutra doći sa majstorom da vidi koliko materijala 

treba i da to riješimo“.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

Hvala gospodinu Klopotanu, moramo prvo riješiti prijedlog gospodina načelnika“. 

 

Članica Vijeća Silvija Zagorec : 

„Ja bi prokomentirala zahtjev načelnika i zamolila bi gospodina Klopotana da ponovi svoje izlaganje 

jer ga ja apsolutno ništa nisam razumjela“.  
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Podržavam prijedlog načelnika pod točkom razno, jer unatrag par godina već je bio zahtjev roditelja 

koji nažalost imaju djecu koja imaju poteškoća u razvoju i iskreno me veseli da smo krenuli u tom 

smjeru i da će u novom vrtiću biti i toj djeci omogućeno sudjelovanje i sva moguća socijalizacija i 

sve ono što je potrebno za neometano djetinjstvo, tako da podržavam prijedlog“.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Hvala gospođi Zagorec, ima još netko po tom pitanju, dajem na glasovanje, tko je za takav prijedlog 

gospodina načelnika“.  

 

Tko je za : 14  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0   

Ima li suzdržanih :  0 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da je prijedlog usvojeni 

jednoglasno.  

 

Načelnik Bruno Hranić: 

„Molim samo predsjednika Ribolovnog društva da dostavi zahtjev ispred Ribolovnog društva sa 

diplomom, potvrdom za člana koji je usvojio tako da ga možemo nagraditi kao i sve sportaše koje 

nagrađujemo.  

 

Još imamo jednu zamolbu, a to je zamolba Lore Breški koja je sudjelovala na raznim televizijskih 

emisijama gdje se natjecala u pjevanju. S obzirom da se planira i dalje baviti glazbom i studirati na 

Muzičkoj akademiji, zamolila je za pomoć za nabavu klavira. Predlažem da takve mlade talente 

podržimo da Općina tu izdvoji 3.000,00 kuna za pomoć u financiranju kupnje klavira odnosno 

pianina“.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek: 

„Tko je za ta dva prijedloga, da se tako riješi?“ 

 

Tko je za : 14  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0   

Ima li suzdržanih :  0 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek konstatirao je da su prijedlozi usvojeni 

jednoglasno.  

 

Načelnik Bruno Hranić: 

„Ne znam da li smo već komunicirali sa vijećnicima iz Tužnog, mislim da jesmo, a i imao sam veliki 

broj upita zašto još uvijek imaju broj od pošte Radovan, a spadaju pod Općinu Vidovec. 

Prijedloga je da poštanski broj za naselje Tužno pripadne poštanskom uredu 42205 Vidovec. Već je 

bilo razgovarano sa predstavnicima pošte oko toga pa u tom smjeru predlažem da se donese odluka.   

Jedan od razloga je i sama blizina pošte Vidovec, s obzirom da onda mještani naselja Tužno ne bi 

morali ići podizati poštanske pošiljke u poštanskom uredu Ivanec. Tu bi tražio i mišljenje naših 

vijećnika gospođe Ljubice i gospodina Pizeka koji su vijećnici iz naselja Tužno, da li se slažu s 

time.“  
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Članica Vijeća Ljubica Hosni : 

„Prijedlog je u redu, ali mislim da treba imati jedno na pameti, a to je da nikoga ne prisilimo odnosno 

da ne gledamo odluku takvog karaktera da si na temelju te odluke mještani trebaju mijenjati svoje 

osobne dokumente jer mislim da bi time samo napravili više štete nego koristi. Odluka možda, ako je 

ona moguće tako biti formulirana da do isteka osobnih dokumenata se ne treba to promijeniti. Budite 

uvjereni da bi to stvorilo jako veliku pomutnju, mislim da su ljudi u Tužnom podijeljeni i mislim da 

ne bi trebalo stvarati dodatne troškove stanovništvu, ne znam što misli gospodin Pizek o tome i da li 

je nužno da se osobni dokumenti moraju promijeniti ukoliko dođe do takve odluke“ . 

 

Načelnik Bruno Hranić: 

„Dokumenti se ne moraju mijenjati zato jer na osobnoj iskaznici ili bilo kojem dokumentu ne piše 

broj pošte, piše samo mjesto“.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek :  

„Moje je mišljenje da svi ljudi gravitiraju prema Varaždinu, a mnogi su me i osobno pitali jer imaju 

problema. Ljudi sa kojima sam komunicirao bili su za to da bude pošta Vidovec jer ide s posla il na 

posao i sve si može usput obaviti“. 

 

Član Vijeća Stjepan Smernjak : 

„Ja predlažem da napravite lokalni referendum i to bude najjednostavnije i najegzaktnije neka se ljudi 

izjasne hoće Vidovec ili hoće Radovan“. 

 

Članica Vijeća Ljubica Hosni : 

„Ja predlažem gospodine Zdravko da ovo primimo kao informaciju i da napravimo si obavezu da 

iskomuniciramo, ako ne na način kako je rekao gospodin Smernjak, da iskomuniciramo sa 

stanovništvom i na temelju jedne kvote ljudi, jedne na miran način zadovoljavajuće informacije koje 

budemo dobili od ljudi, da prezentiramo svoj stav prema Vijeću. Do tog vremena, ako se ti slažeš da 

ipak to bude samo informacija. Do iduće sjednice se obavežemo da imamo povratu informaciju“.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Pizek :  

„Možemo tako napraviti, a mi ćemo iskomunicirati sa većom većinom uz mjesne odbore i sve ostale 

koji su aktivni u politici, da čim više ljudi komuniciramo i da imamo pravu sliku.  Za sada neka bude 

samo informacija“. 

 

Članica Vijeća Ines Pavleković : 

„Ja bi samo imala pitanje da li sad imamo kakvu informaciju oko rada Zagrebačke banke tu u 

Vidovcu. Znam da je to dosta veliki problem mještanima i udrugama. Da li se možda zna kakva 

informacija, da li ta banka radi, da li bude radila, da li radi samo u vrijeme isplate umirovljenicima. 

Da li možda imamo kakva saznanja oko toga iako to možda nije stvar Općine, ali u našoj je Općini pa 

da li možda imamo kakvu informaciju“. 

 

Načelnik Bruno Hranić: 

„U kontaktu smo sa bankom, tražili smo da se otvori, znamo kakvi su problemi no uprava 

Zagrebačke banke iz Zagreba s obzirom na epidemiološku situaciju ne dozvoljava još otvaranje tako 

malih prostora i za sad ostaje tako, mjesečno, znači u vrijeme dizanja mirovina se otvara banka“.  

 

Član Vijeća Stjepan Smernjak : 

„Samo dvije stvari, da bi se izbjeglo ovo pod razno, puno puta sam već to na Općinskom Vijeću 

rekao, čim se donose neke odluke pod razno to je jako upitno jer vijećnici nemaju kompletnu 

informaciju i sliku. Zamolio bi načelnika, oba dvije stvari su mogle biti objašnjene i poslane sa 

pozivom. 
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Druga stvar, bilo bi dobro da općinske službe prate pa da ne moramo slati molbe da se primi i nagradi 

nekoga sa izuzetnim uspjehom. Recimo županijski pobjednici kup-a, mladež odnosno djeca 

Vatrogasnog društva Nedeljanec-Prekno nisu bili primljeni kod načelnika nisu trebali dobiti novčana 

sredstva, a bilo bi im jako drago da ih je načelnik primio i počastio sa sokom“. 

  

Članica Vijeća Silvija Zagorec : 

„Ja bi imala samo pitanje za načelnika Stožera civilne zaštite, a vezano uz aktualnu covid-19 

situaciju. Interesira me, ukoliko je ona u mogućnosti dati te podatke, aktualno postupanje našeg 

Stožera vezano za područje općine Vidovec i da li smo imali kakvo žarište u proteklom periodu na 

području naše općine“. 

 

Zamjenik načelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Dubravko Zavrtnik: 

„Što se tiče informacija, dobili smo službenu informaciju od Županijskog stožera civilne zaštite da 

smo od 1.10. do 20.10.2020. imali 3 zaražene osobe to je jedina službena informacija koju smo 

dobili. Žarišta nemamo nikakvoga i nikakve transmisije u smislu zaraze nismo imali. Sve odluke koje 

dobivamo od Republičkog stožera civilne zaštite i Županijskog se sprovode na nivou Općine 

Vidovec. Sad zadnja informacija odluka je da aktiviramo povjerenike u svezi dana mrtvih i danas 

smo aktivirali 8 povjerenika koji će biti kao covid redari angažirani na groblju na dan mrtvih i dušni 

dan. Ingerencija je da sprovode odluke Stožera, da se održava razmak ljudi na 1,5 m i da nose svi 

maske na groblju, to je i preporuka koje dobivamo. Imaju ovlasti da upozoravaju ljude“.  

 

Član Vijeća Krunoslav Bistrović: 

„Što se tiče covid redara, ja sam zadnji puta bio na utakmici i redari su došli iz Zagreba, nisu došli iz 

lokalne uprave ili županije nego baš iz Zagreba i inspektori koji dolaze dolaze iz Zagreba i obilaze ta 

veća okupljanja tako da je to informacija provjerena“.   

 

Članica Vijeća Ljubica Hosni: 

„Mislim da je gospodin Dubravko to nekako jako u celofan zamotao što se događalo u vinogradu u 

Tužnom i mislim da svi vi jako dobro znate između ostaloga da su se pojavili određeni pozitivne 

osobe koji su bili na skupu na brijegu u Tužnom. Ja bi samo htjela reći gospodinu Dubravku i pozvati 

sve one koji su redari i svi oni koji su na bilo koji način uključeni u sprovođenje između ostalog reda 

i discipline po pitanju covid-a, da se ponašaju odgovorno jer gospodin Dubravko je također bio među 

tim ljudima. Mnogi mještani Tužna, njih 30-tak koji su bili na tom skupu su dobili samoizolaciju, 

nisu odlazili na posao, a u to isto vrijeme je gospodin Dubravko viđen u Vidovcu da se normalno 

kreće po mjestu. Dakle, nije korektno i ja bi lijepo molila da ozbiljno shvatimo situaciju i ne treba 

nam da nam se dogodi bilo kakva ekstremna situacija na nivou naše Općine“. 

 

Zamjenik načelnika Dubravko Zavrtnik: 

„Nema nikakvih razloga da ja nekaj zamatam u celofan. Na druženju u Tužnom ja sam bio ispred 

Općine Vidovec pošto je načelnik bio službeno odsutan i tamo sam se zadržao nekih dvadesetak 

minuta službeno. Ja i gospođa Emina iz Općine došli smo sa načelnikom Lipika i njegovom pratnjom 

i odande otišli nakon nekih cca 20 min. 

Ja nisam bio na popisu i nisam dobio ništa da budem u samoizolaciji dakle ja sam se normalno kretao 

i nisam nikakvu mjeru prekršio.  

Što se tiče same organizacije, organizator je Udruga vinogradara i odgovorna je za sprovođenje svih 

mjera i za sankcije koje slijede. Dakle nemam nikakvu odgovornost za događanja na Tužnom, a 

osobno sam bio oko 15 m udaljeni od osobe koja je bila zaražena, ako je bila, to ne znam i nisam se 

tamo družio sa nikime nego sam tamo bio službeno 20 minuta i nemam razloga nešto zamatati ili 

prikrivati ili ne znam na koji način izbjegavati“.  
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Tražio sam službenu informaciju od epidemiologa, službenu informaciju ne daju van, ja ne mogu 

govoriti nešto što sam čuo ili kaj nisam čuo. Ono što sam rekao, za tri osobe koje su zaražene to je 

došla službena informacija iz Županijskog stožera civilne zaštite koju je potpisao načelnik Stožera 

gospodin Vugrin.  

Što se tiče događanja na Tužnom, ja nemam nikakve službene informacije, mogu prepričavati ono što 

sam tamo doživio i to je to. O tome sam obavijestio i načelnika Općine“.  

 

Načelnik Bruno Hranić : 

„Stvar je u tome da je određeni broj ljudi, koji su bili gore, završio u samoizolaciji, a određeni broj 

ljudi nije. Desilo se nepotrebno selektiranje i imao sam niz poziva od ljudi koji su bili u samoizolaciji 

koji su imenovali ljude koji su bili gore puno bliže određenoj osobi koji je navodno bio prenosioc i 

nisu bili u samoizolaciji. Mislim da se buduće treba paziti da se takve stvari ne dešavaju i da se ne 

raditi selekcija ljudi. Imamo i našeg vijećnika koji je morao biti u samoizolaciji i takve stvari se ne 

smiju dešavati i ne treba se zezati. Bolest je jako opasna i bilo kakva druženja preporučam i dalje 

svim udrugama da se ne održavaju. Zato smo održali i ovu sjednicu na ovaj način putem interneta“.  

 

Zamjenik načelnika Dubravko Zavrtnik: 

„Napominjem još jednom, odgovorna osoba i odgovorni su oni koji organiziraju okupljanja prema 

epidemiolozima ne prema Stožeru“.  

 

Član Vijeća Edo Košić : 

„Da li organizatori imaju kakvu odgovornost prema Stožeru civilne zaštite Općine, kome daju 

popis?“ 

 

Zamjenik načelnika Dubravko Zavrtnik: 

„Oni nemaju odgovornost prema Stožeru oni ne mogu i ne smiju nama dati spisak, ali se moraju 

držati epidemioloških mjera. Popis daju epidemiolozima“. 

 

Članica Vijeća Ines Pavleković : 

„Da riješimo tu situaciju, ja sam osobno gore isto bila prisutna u petak sa svojim kolegama i isto smo 

se zadržali vrlo kratko, službeno, zadržavali smo se mi zajedno. Vidim da kolaju razno razne priče, 

predaleko su otišle te priče i informacije oko Tužna, ne znam, nismo epidemiolozi. Ja sam 

informaciju o situaciji na Tužnom dobila u četvrtak u kasnijim večernjim satima od predsjednika 

Udruge i nije mi određena nikakva mjera samoizolacije znači nikakav poziv epidemiologa nisam 

dobila i nisam bila pod nikakvom mjerom.  

Isto tako se referiram na gospodina Dubravka, nisam dobila nikakvu mjeru ni poziv da li ja hoću ići u 

samoizolaciju, da li ja neću ići u samoizolaciju znači mislim da je to otišlo malo predaleko da su neki 

ljudi određivali tko je za samoizolaciju tko nije za samoizolaciju, znači ja nikakav službeni podatak o 

mjeri samoizolacije nisam dobila. Ja odluku od epidemiologa, a ako ju tko ima, da ju ja jesam dobila, 

molim da mi ju predoči, ali ja nikakvu mjeru samoizolacije nisam dobila određenu, a ni nitko od 

mojih koji smo bili prisutni gore, tako da netko je valjda procijenio da nismo bili epidemiološki, ja 

sam si to tako protumačila. Znamo da svaki epidemiolog, ja sam kasnije sa epidemiologom pričala i 

svaki ima neke svoje teorije o tim mjerama samoizolacije, izolacije, zadržavanje, tako da ja poštujem 

službu epidemiološku i rad njihov i po mojem je samo njihov rad mjerodavan“. 
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Član Vijeća Marijo Serini :  

Mislio sam ne ulaziti u diskusiju, ali vidim da to ide u krivom smjeru. Zanima me jel moguće da 

dobimo od odgovorne osobe kriterije po kojima su određivali tko ide u samoizolaciju. Naime ja sam 

bio na 20 m udaljeni od zaražene osobe, Ines ti si bila na 1,5. to nije dobro. Radila se selekcija gdje 

su određeni ljudi za mojim stolom morali u samoizolaciju, a neki vjerojatno podobni ili nepodobni 

nisu. Ne znam tko je odgovorna osoba, predsjednika sam kontaktirao i rekao je da je to tajnik 

napravio. Ne znam da li je ili nije. Tražim da mi se objasni u pismenom obliku da na sljedećoj 

sjednici dobim izvješće koji su to kriteriji. Netko si je uzeo za pravo da se igra tuđim životima, tuđim 

zdravljem i tuđom slobodom. Mislim da je to otišlo predaleko. Tražim na drugoj sjednici da se da 

izvješće u pismenom obliku, da dobimo izvješće od odgovorne osobe jer mi ne znamo tko je 

odgovorna osoba za to.  

 

Ta odgovorna osoba si je uzela za pravo da radi na taj način za koji smatram da nije korektan“. 

Molim još jednom, ako je moguće od odgovorne osobe, dobiti izvješće u pismenom obliku“.  

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su članovi Vijeća : Ines Pavleković, Ljubica Hosni, zamjenik 

načelnika Dubravko Zavrtnik, Silvija Zagorec, Edo Košić i Marijo Serini. 

 

 

 

Raspravom o Covid-situaciji, predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec zatvorio je 25. sjednicu 

Općinskog vijeća u  21 sati i 35 minuta.  

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

Predsjednik 

Zdravko Pizek  
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Andreja Peharda 


