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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:  021-05/21-01/11 

URBROJ: 2186/10-01/1-21-02 

Vidovec,  09.07.2021.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

09. srpnja 2021. godine ( petak ) 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održala se u Etno kući Domitrovec (KITEC),  

(uz obavezu poštivanja propisanih mjera zaštite od COVID-19). 

 

Sjednica je započela u 19,00 sati.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec pozdravio je sve članove 

Općinskog vijeća Općine Vidovec, načelnika Općine Vidovec, djelatnice Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vidovec te predstavnice medija.   

 

 UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 12 

članova od izabranih 13 članova Općinskog vijeća Općine Vidovec te konstatirao da kvorum 

postoji i može se nastaviti sa daljnjim tijekom sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec te 

da će sve donijete odluke biti pravovaljane. 

 

PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  

Krunoslav Bistrović, Neven Hajsok, Ljubica Hosni, Ivan Benček, Ivančica Čačić Košić, Ines 

Pavleković, David Šantek, Danijel Mašić, Nikola Pozder, Maja Pintarić, Mihael Blažeković, 

Matija Mihalina 

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  Marijo Serini  

 

PREDSJEDATELJ :  Krunoslav Bistrović 

 

OSTALI PRISUTNI :    

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec, 

Andreja Peharda referentica-adm.tajnica, Emina Ljubek viši stručni suradnik za opće poslove 

i EU fondove, Nikolina Koščak viši referent za komunalno gospodarstvo te predstavnice 

medija Nikolina Jureković-Novoselec Radio Megaton i Ivana Dreven Varaždinske vijesti. 
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USVAJANJE ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG 

VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 17.06.2021. GODINE ; 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Svi ste zaprimili zapisnik sa konstituirajuće sjednice zajedno sa materijalima za sjednicu, 

ima tko kakvu primjedbu ili nadopunu? Ako nema, dajem na glasovanje, tko je za takav 

zapisnik sa konstituirajuće sjednice?“ 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je zapisnik sa 

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 12 

glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 02. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na dnevni red, koji ste svi dobili. Pročitat ću najprije prijedlog dnevnog reda. 

Dajem takav dnevni red na usvajanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je dnevni red za 02. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćeni jednoglasno, sa 12 glasova od 12 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  
 

Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima 

koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar i izvan Varaždinske 

županije u 2021. godini, 

2. Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec, 

3. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne 

usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz 

miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava 

na području Općine Vidovec, 

4. Prijedlog Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica, likovnih mapa i kutija za 

tehničku kulturu za učenike osnovnih škola s područja Općine Vidovec, 

5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika financijske dokumentacije Općine Vidovec, 

6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih  

nepogoda Općine Vidovec, 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine 

Vidovec, 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec, 
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9. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za pomoć Općini Jakšić u Požeško – slavonskoj 

županiji uslijed elementarne nepogode uzrokovane snažnim nevremenom i tučom, 

10. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za uklanjanje gnijezda vrana, sakupljanje i 

odvoz gnijezda i biomase u parku oko dvorca u Vidovcu, 

11. Informacija o implementaciji aplikacije Transparentnost isplate iz proračuna, 

12. Razno. 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta 

poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar 

i izvan Varaždinske županije u 2021. godini 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na prvu točku, prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog 

mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar 

i izvan Varaždinske županije u 2021. godini. Da li ima netko po ovoj točci za diskusiju. 

Nema, dajem prvu točku na glasovanje, tko je za to da se ova točka prihvati, molim da se 

izjasnite dizanjem ruku?“ 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :  0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju 

vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 

2021. godini prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.  

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec 
 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na drugu točku, a to je prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine 

Vidovec. Dobili ste prije prijedlog odluke u materijalima pa otvaram raspravu o ovoj točci. 

Da li ima netko.“ 

 

David Šantek član Općinskog vijeća zatražio je pojašnjenje donošenja odluke. 

 

Mihael Blažeković član Općinskog vijeća podnio je pojašnjenje.  

 

Dodatno pojašnjenje podnio je i Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec.  

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća također se uključio u raspravu iznijevši svoje mišljenje. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Ukoliko nema više prijavljenih za diskusiju, dajem ove izmjene Odluke o porezima Općine 

Vidovec na usvajanje. Tko je za takav prijedlog Odluke?“  
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Tko je za : 8  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   4 člana Vijeća   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 2. 

izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec prihvaćena sa 8 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.  

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne 

usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz 

miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na 

području Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Idemo na treću točku dnevnog reda, prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze 

plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu 

pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije 

kućanstava na području Općine Vidovec. Otvaram raspravu po trećoj točci. Nije se nitko javio 

pa dajem treću točku na glasovanje“.  

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na 

odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog 

otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine 

Vidovec prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica, likovnih mapa i kutija za 

tehničku kulturu za učenike osnovnih škola s područja Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na četvrtu točku, a to je prijedlog Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica, 

likovnih mapa i kutija za tehničku kulturu za učenike osnovnih škola s područja Općine 

Vidovec. Otvaram diskusiju o toj točci. Nema prijavljenih. Dajem takav prijedlog Odluke o 

financiranju na glasovanje.“ 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

financiranju nabave radnih bilježnica, likovnih mapa i kutija za tehničku kulturu za 

učenike osnovnih škola s područja Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno sa 12 

glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 5. 

Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika financijske dokumentacije Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Peta točka dnevnog reda, prijedlog Odluke o određivanju potpisnika financijske 

dokumentacije Općine Vidovec. Svi ste pročitali prijedlog potpisnika, pa otvaram raspravu. 

Nema prijavljenih, dajem takav prijedlog Odluke o određivanju potpisnika financijske 

dokumentacije na glasovanje“. 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

određivanju potpisnika financijske dokumentacije Općine Vidovec prihvaćena 

jednoglasno sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta  

od prirodnih nepogoda Općine Vidovec 
 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na šestu točku, prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda Općine Vidovec. Znate o čemu se radi, otvaram diskusiju“. 

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća: 

„Što se tiče članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ja bi samo 

zamijenio jednog člana. Pošto je gospođa Nadica Cafuk direktno vezana uz poljoprivredu, 

predlažem da gospodina Ivana Benčeka zamijenimo sa gospođom Nadicom Cafuk s obzirom 

da je ing.agro. i mislim da bi bilo puno realnije“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Dajem ovakav prijedlog na glasovanje. Tko je za to da se zamijeni gospodina Ivana 

Benčeka“. 

 

Tko je za : 4  člana Vijeća 

Tko je protiv :   7 članova Vijeća 

Ima li suzdržanih :   1 član Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da takav prijedlog nije 

prihvaćeni. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća : 

„Tko je za predloženi prijedlog načelnika?“ 

 

Tko je za : 8  članova Vijeća 

Tko je protiv :    0 

Ima li suzdržanih :   4  člana Vijeća 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine 

Vidovec prihvaćena sa 8 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine 

Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na sedmu točku, znači prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za razvoj 

ruralnog turizma Općine Vidovec. Da li ima netko za diskusiju?“ 

 

David Šantek član Općinskog vijeća zatražio je obrazloženje odabira članova Povjerenstva. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća podnio je obrazloženje. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Ima još netko za diskusiju. Ako nema dajem prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva na 

glasovanje“. 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

imenovanju Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine Vidovec prihvaćena 

jednoglasno sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Osma točka, prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec. Dobili ste 

prijedlog u materijalima i znate o čemu se radi. Da li ima netko za diskusiju. Nema, dajem 

takav prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju na glasovanje?“ 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova od 

12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 9. 

Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za pomoć Općini Jakšić u Požeško – slavonskoj 

županiji uslijed elementarne nepogode uzrokovane snažnim nevremenom i tučom 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na devetu točku, prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za pomoć Općini Jakšić 

u Požeško – slavonskoj županiji uslijed elementarne nepogode uzrokovane snažnim 

nevremenom i tučom. Prijedlog Odluke imate ispred sebe, vidite o čemu se radi, da li ima 

pitanja po tom prijedlogu?“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec ukratko je pojasnio prijedlog o davanju pomoći 

Općini Jakšić. 

 

Danijel Mašić član Općinskog vijeća postavio je pitanje na koje je odgovor podnio Bruno 

Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 

U raspravu također su se uključile članice Općinskog vijeća Ines Pavleković i Maja Pintarić te   

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Dobili ste pojašnjenja, dajem na glasovanje, tko je za takav prijedlog Odluke?“  

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

osiguranju sredstava za pomoć Općini Jakšić u Požeško – slavonskoj županiji uslijed 

elementarne nepogode uzrokovane snažnim nevremenom i tučom prihvaćena 

jednoglasno sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za uklanjanje gnijezda vrana, sakupljanje i 

odvoz gnijezda i biomase u parku oko dvorca u Vidovcu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Deseta točka dnevnog reda, prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za uklanjanje gnijezda 

vrana, sakupljanje i odvoz gnijezda i biomase u parku oko dvorca u Vidovcu. Da li ime netko 

za diskusiju po tom pitanju?“. 

 

Danijel Mašić član Općinskog vijeća postavio je nekoliko pitanja, odgovore je podnio Bruno 

Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 

David Šantek također je postavio pitanje. Odgovor je podnio Bruno Hranić načelnik Općine 

Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Ako nema više pitanja, dajem takav prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za uklanjanje 

gnijezda vrana na glasovanje.“ 
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Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

osiguranju sredstava za uklanjanje gnijezda vrana, sakupljanje i odvoz gnijezda i 

biomase u parku oko dvorca u Vidovcu prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova od 12 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 11. 

Informacija o implementaciji aplikacije Transparentnost isplate iz proračuna 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec podnio je informaciju o uvođenju aplikacije 

transparentnost sukladno zakonskoj obvezi, kojim će se programom omogućiti svim 

građanima uvid u trošenje novaca iz općinskog proračuna i na taj način osim zakonske obveze 

biti će potpuna transparentnost u svim isplatama iz proračuna. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Ima li pitanja po ovoj točci, napominjem ne treba glasati, ovo je samo informacija“.  

 

Točka 12. 

Razno 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na točku razno, izvolite“. 

 

Danijel Mašić član Općinskog vijeća: 

„Podržavam sve vaše odluke, o financiranju bilježnica, školstva i svega ostaloga, samo  

pitanje da li se može još uvesti i škola plivanja, obzirom da su OŠ Vidovec i OŠ Tužno jedine 

koje nemaju školu plivanja. Da li se ima kakva sredstava za osigurati za djecu za školu 

plivanja?“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Škola plivanja se financirala prije pandemije na temelju zahtjeva ravnatelja OŠ Tužno i OŠ 

Vidovec. Općina je sufinancirala školu plivanja i sa predsjednicom Koordinacijskog odbora 

„Općina prijatelj djece“ dogovoreno je da se krene sa školom plivanja ne od 4. razreda 

osnovne škole nego od vrtića“. 

 

David Šantek član Općinskog vijeća : 

„Imam dva pitanja koja se tiču kanalizacije. Prvo kako stoje sa rokovima i drugo zbog čega 

nema prometnih znakova da su radovi na cesti. Također bi izrazio, mislim da nije samo to 

moje nezadovoljstvo, da se ništa ne događa, znači već mjesec dana Vidovec i Papinec su 

raskopani i to tako stoji. Vjerojatno postoji neko tehničko objašnjenje i ako postoji nije 

iskomunicirano sa žiteljima“. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Gospodine Šantek ja isto znam da radovi dugo traju, isto tako nije to samo kod nas nego i u 

cijeloj županiji, moramo biti strpljivi. Baš da nema nijednog znaka nebi rekao, dosta se vozim 

i ima znakova. Gospodin Benček je koordinirao u prošlom mandatu sa Tegrom pa može i on 

nešto o tome“. 

 

Ivan Benček član Općinskog vijeća Općine Vidovec: 

„Nije baš da nema znakova, čak prije semafora je postavljeni znak „radovi na području općine 

Vidovec“ i označeni su alternativni pravci, a na samom gradilištu isto postoje znakovi. Za 

samo postavljanje znakova odgovorni je izvođač i on mora postaviti međutim ako ima nešto 

što sruši pa vjerojatno ne stignu odmah vratiti, postaviti. I prašine i grabe, ima sve posvuda, 

moramo se malo strpjeti“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Ja ću se sada malo više nadovezati na ove kojekakve priče. Ima nekoliko osoba koje rade 

„buru“ na facebooku i vrte jednu te istu priču bilo da se radi o kanalizaciji, dali o odvozu 

smeća ili da li je posađeno cvijeće u Općini ili nije. Primjedbi nekih većih nema, svi znamo 

što se radi što se tiče kanalizacije i onoga što je gospodin Benček rekao. Za rokove zaduženi 

je izvođač i nadzorni organ. Radi se o sredstvima EU i svi rokovi moraju biti ispoštovani. 

Znakovi su postavljeni ne samo na cesti, ima ih i sa strane. Nekoliko puta smo i policiju 

angažirali, dosta je bilo problema i u naselju Tužno i oko ograničenja brzine. Što se tiče 

napuknuća kuća, izlazilo se na teren, obavio se očevid i utvrdile štete, a isto tako je bilo kod 

oštećenja automobila i svega ostaloga. Konkretne situacije rješavale su se sa ljudima, tako da 

o tim kojekakvim „burama“ na facebooku nebi raspravljao“.  

 

Ines Pavleković članica Općinskog vijeća: 

„Ja sam se javila, samo za pitanje vezano uz Društveni dom Nedeljanec. Mi smo sada, znači 

Kulturno umjetničko društvo Vidovec, započeli sa probama, nakon pandemije. Sad je to 

otprilike nekih 35-40 članova istovremeno započelo sa tamburaškom i folklornom plesnom 

sekcijom. Održali smo sastanak tamo i dom je jednostavno bio u jako velikom neredu. Pa me 

sada zanima, da smo mi to znali, obično smo vodili brigu, nismo kontrolirali, pa bilo nam je 

dosta nezgodno, nismo znali, a rečeno je sve je čisto sve je u redu. WC-i su bili katastrofa, to 

su djeca to su curice, nedaj bože da nam se netko zarazi nekom bakterijom. Zanima me ta 

situacija sa prostorom. Imamo dosta stvari i nošnje koje stoje u kemijskoj čistioni gdje smo 

dali očistiti jer nemamo gdje zbrinuti sve te stvari i jednostavno tu su sad nastali veliki 

problemi pogotovo sad sa tim probama. Sve više djece se želi uključiti, pa nas malo brine taj 

prostor i ti uvjeti rada u kojima radimo. Mi si gore sve očistimo i to je sve ok ali jednostavno 

je premalo i hoćemo zadržati tu epidemiološku distancu. Zato velim čistoća je jako narušena i 

nebi htjeli širiti takvu sliku niti prema djeci niti prema roditeljima“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec:  

„Što se tiče doma u Nedeljancu, prije tjedan dana sam dao nalog komunalnom redaru da 

promijeni sve brave, dobit ćete ključeve. Slažem se s vama, dom se uništio prvenstveno 

najviše iznajmljivanjem. Općina će kompletno urediti dom i sanitarni čvor i preuzeti 

korištenje i kontrolu prije i nakon korištenja, ali i svi zajedno trebamo paziti kod priredbi i 

sličnih događaja. Tako da će Općina preuzeti iznajmljivanje doma. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Hvala gospođi Ines na sugestiji, probat ćemo to čim prije riješiti“. 

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća:    

„Evo ja bi se nadovezao na izlaganje načelnika na to da bi se izmijenile brave, pa apeliram na 

načelnika da ako se to još nije uradilo, što se tiče vatrogasnih prostorija, da se brave ne 

mijenjanju zbog toga jer smo mi promijenili sve brave tako da imamo jedan ključ, zbog 

intervencija. Ili ako će se mijenjati da nam se vrati brava da si mi opet složimo po principu da 

nam jedan ključ otključava sve brave.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec:  

„Ključevi će se promijeniti na glavnim ulaznim vratima, na dvorani, kuhinji i wc-u, ostale 

prostorije i vaše neće se dirati“.  

 

Danijel Mašić član Općinskog vijeća: 

„Tko mi može objasniti tko je u Općini i tko je u Tegri zaduženi za štete nastale na objektima 

i na vozilima. Meni se ljudi javljaju, prijavljuju štete, a nitko im te štete ne sanira. Nitko ne 

rješava štete nitko ne reagira. Trebao bi kontakt ili osobu, netko mora biti nadležan, kome se 

možemo obratiti, jer nitko ne reagira“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Može se kontaktirati šefa Tegre gospodina Mario Okreša ili njihovo osiguranje Croatia 

osiguranje“. 

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća: 

„Ako je moguće ja bi prije sve nadovezala se na kanalizaciju. Što se tiče ovih pitanja koja su 

upravo sada postavljena, ja sam osobno kontaktirala s obzirom na problem koji se javlja u 

naselju Tužno. Mi smo bili u katastrofalnom stanju tri mjeseca. Jako puno tih komentara na 

facebooku su bili upravo iz našeg mjesta i jako puno ljudi se žali između ostalog na štete na 

stambenim objektima i žale se da imaju štete na ulaznim ogradama. Ja sam se osobno 

potrudila, nazvala Tegru i tražila kontakt osobu koja prije svega ima nadležnost za kompletni 

projekt u Općini Vidovec i za pojedina naselja. Osobno sam kontaktirala osobu koja je 

zadužena za naselje Tužno. Dakle ono što je rekao gospodin načelnik to stoji. Imaju 

osiguranje i osobno sam im rekla da ako se bude stvarno utvrdila šteta na stambenim 

objektima u naselju Tužnom, da ćemo mi unutar naselja dakle neopterećeno s Općinom, 

pokrenuti privatnu skupnu tužbu za nadoknadu štete temeljem tog osiguravajućeg društva 

kojeg oni imaju. Pratila sam situaciju u Tužnom, svi ljudi koji voze svoje aute voze polako i 

ne premašuju brzinu, svi koji voze službene automobile svi koji voze labudice, kamione, to su 

brzine koje su mimo svake pameti. Osobno sam zamolila i načelnika i evo načelnik je poslao 

nekoliko puta policiju, izašli su na teren i pratili promet. Međutim problem je u tome da kad je 

najjači problem i najjača brzina upravo tih kamiona koji se kreću kroz naselje ujutro od 4 do 8 

sati, u vrijeme kada policija niti ne kontrolira promet. Dakle trebate biti dosljedni, trebate biti 

uporni i tražiti da dođete do osiguravajućeg društva i ako imate stvarno štetu nema tog 

čovjeka na svijetu koji vam bude rekao da se ta šteta nije sad napravila. 
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Što se tiče društvenog doma Nedeljanec, ja moram priznati, neće se nitko ljutiti od naših 

vijećnika, da u prošlom mandatu sam slušala razliku između OŠ Vidovec i  OŠ Tužno. Sad 

smo došli na domove vatrogasnih društava. Dođite u Tužno pogledati. Ne da se ne koristi, 

nego vatrogasci redovito iznajmljuju dom, promijeni su sifon, odštopali su wc, oni su svakih 

barem tri puta tjedno u domu. Vidim ih jer moja kćer pokraj ima kuću pa dolazim do nje, oni 

vode brigu o tom domu. Mislim da je malo onda očito problem u ljudima koji upravljaju 

nekakvim prostorima. To je sramotno. Ako to ima KUD za korištenje, probajte to nekako 

razjediniti i dati to ljudima na korištenje i onda su si oni odgovorni za taj nered koji će se 

događati u tim prostorijama. Ne znam zašto su takve razlike. Ako treba čistačicu onda ćemo 

uzeti čistačicu za sve vatrogasne domove, onda ćemo uzeti čistačicu za sve nogometne 

klubove. Probajte uvesti neku dobru praksu i u ostala naselja i ostale društvene objekte koje 

imamo u Općini Vidovec. Hoću vam samo reći da u naselju Tužno nemamo toga puno, jako 

smo čak razjedinjeni u nekim stvarima, ali kad treba voditi brigu o društvenoj imovini mislim 

da sasvim solidno vodimo brigu da se to ne upropasti“.  

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća: 

„Ja bi se nadovezao na gospođu Ljubicu, ona proziva sad vatrogasna društva, svi znamo da 

vatrogasni tj. društveni dom Nedeljanec nije u vlasništvu DVD-a nego u vlasništvu Općine.  

Što se tiče prostorija koje koristi DVD, sve je na svojem mjestu. Što se tiče wc-a svaki puta 

kad smo imali neka događanja očistili smo ga i prije i nakon korištenja. Ne možemo mi sad 

wc čistiti i održavati svaki puta, a nitko od nas ga ne koristi i nije u našem vlasništvu“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Hvala vam lijepa, pokušat ćemo riješiti čim prije taj problem“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Samo da se nadovežem, a rekao sam već i prije, dom će preuzeti Općina, očistiti će se, dao 

sam već i nalog da se očiste stolci, imamo zaposlenu čistačicu u Općini tako da će se to 

riješiti, a naše djelatnice JUO će nadalje voditi brigu o tome i o primopredaji doma“.      

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Mislim da smo ovime završili današnju diskusiju koja je bila konstruktivna, sadržajna i da 

smo neke stvari uspjeli zaključiti i nadam se da će tako biti i dalje. Time zatvaram 2. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Vidovec i svima koji idu na godišnji odmor želim lijep i ugodan 

godišnji odmor.“  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Samo još kratko. Čestitam Matiji na nagradi koju je osvojio za fotografiju  „Hrvatska očima 

mladih“   

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

Predsjednik 

Krunoslav Bistrović 
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