REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:024-01/22-01/02
URBROJ:2186-11-22-4
Vinica, 30. ožujak 2022.

Z A P I S N I K
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vinica, održane dana 30. ožujka 2022. godine, u prostorijama Općine
Vinica, s početkom u 20,00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Predrag Štromar, Krunoslav Kostanjevec, Ksenija Humek, Božidar Šipek (Vinica), Ivan
Krajcer, Matija Galović, Miroslav Kelemenić, Ivan Kelemen, Božidar Šipek (Vinica Breg),
Ivana Mraković i
Stjepan Tomašec, koji se u rad uključio od točke 1. dnevnog reda
ON-LINE su u radu sjednice sudjelovali vijećnici: Emil Jurič i Mirjana Jambriško

OSTALI NAZOČNI: dr.sc. Branimir Štimec, prof., općinski načelnik
Snježana Kovačić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Željko Pajtak – stručni suradnik za financije i proračun
Marjana Majhen – predsjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja
Ana Cvetko – viša stručna suradnica za opće i upravo-pravne poslove
Biserka Jakopanec, voditeljica zapisnika

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vinica gospodin Predrag Štromar, otvorio je sjednicu izvršio
prozivku vijećnika te je konstatirao da je sjednici nazočno 12 od 13 vijećnika, a od toga po prvi će puta dva
vijećnika sudjelovati u radu on-line.
Predsjednik Općinskog vijeća nakon toga stavio je na usvajanje Zapisnik s prethodne sjednice te
obzirom da nije bilo primjedbi, nakon izvršenog glasovanja konstatirao je da je Općinsko vijeće Općine Vinica
jednoglasno
usvojilo Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Vinica, održane 9. veljače
2022.godine.
Predsjednik Vijeća g. Štromar, predložio je izmjenu naziva točke 7. dnevnog reda na način da
predložena točka 7. „Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vinica“ glasi „Imenovanje članova Povjerenstva
za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica“ uz obrazloženje da je sutra zadnji rok za dostavu prijedloga za
dodjelu javnih priznanja pa odluku nije moguće donijeti danas.
Drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda nije bilo te je nakon izvršenog glasovanja
predsjednik gospodin Štromar konstatirao da je Općinsko vijeće j e d n o g l a s n o usvojilo predloženu
izmjenu naziva točke 7, kao i sljedeći

DNEVNI

RED:
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1.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VINICA ZA 2021. GODINU
a) Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih Programa Općine Vinica u 2021. godini
b) Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Vinica u 2021. godini
c) Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Vinica u 2021. godini
d) Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Vinica u 2021. godini
e)Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2021. godini
f) Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa korištenja šumskog doprinosa u 2021. godini

2.

IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE VINICA ZA RAZDOBLJE OD 04.06. DO 31.12.2021. GODINE

3.

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE VINICA

4.

ZAKLJUČAK O UPOZNAVANJU S PILOT PROJEKTOM UVOĐENJE OZNAKE KVALITETE „RURALNA DESTINACIJA S
PRIČOM – OPĆINA VINICA“ TE PLANOM PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU
OPĆINE VINICA

5.

ODLUKA O USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VINICA

6.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU

7.

IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VINICA

Predsjednik Vijeća, gospodin Štromar, otvorio je aktualni sat odnosno vrijeme za postavljanje
vijećničkih pitanja.
Vijećnik gospodin Ivan Krajcer upitao je što se poduzelo po pitanju kamionskog prometa po cesti prema
kamenolomu.
Načelnik je odgovorio da što se tiče ceste od kamenoloma gore to je riješeno, naplavljen je zapisnik i
upućen je ŽUC-u službeni zahtjev i ŽUC je dalje službene pokrenuo stvari, to je prvi korak, a sljedeći korak je
inspekcijski nadzor, tako da onaj dio koji je trebalo odraditi je odrađen.
Vijećnik gospodin Božidar Šipek (Vinica) podsjetio je da je prije dva tjedna bila Koordinacija vezana uz
aglomeraciju na kojoj je bilo obećano asfaltiranje kroz naredna dva tjedna većine cesta i glavne ceste. To se nije
dogodilo pa izgleda da smo mi najgori i najzadnji jer su i drugi imali gradilišta, ali je sve privedeno kraju. Navodi
kako ljudi više nemaju strpljenja. Vijećnik navodi kako ga na cesti ljudi zaustavljaju i nazivaju ga i pitaju što je s
tim.
Nadalje vijećnik Šipek upitao je zašto se ne rješava blindirana cijev u Gornjoj ulici, što je s mostom
prema Pešćenici. Vijećnik navodi da je sam poslikao stanje i predao na uvid nadzornom, no i dalje to stoji i ništa
se nije poduzelo. Vijećnik Šipek pita što je sa Školskom ulicom za koju je pitao i prošli put, što je s
Bombellesovom ulicom odnosno preko parka, da li se tko vozio tamo i vidio kakvo je stanje i želimo li takvo
stanje imati, ako težimo da budemo nekakav turistički centar. Ista je situacija i s Ul. Mate Rupčića, mada
vijećnik navodi da je to i njegova ulica pa ju zbog toga ne voli spominjati, no asfalt se radi malo tu malo tam i
nije mu jasno kakva je to organizacija i tko odlazi na te koordinacije. Vijećnik navodi da mu je to nepojmljivo i da
mu je toga dosta. Također vijećnik navodi da je izvršeno mjerenje, ali da se boji što će biti nakon što padne prva
jača kiša i boji se da će tu biti i tužba jer će se ljudi morati izboriti
Načelnik je odgovorio da aglomeracija jeste problem, a od prošli puta poduzelo se to da je bila sazvana
koordinacija na kojoj je bio i vijećnik Šipek, od mještana je bio i gospodin Jurič, gospodin Majcen, bio je prisutan
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i direktor Varkoma, nadzorni i izvođači radova. Načelnik nadalje navodi kako je na web stranici objavljen točan
raspored asfaltiranja ulica te da ga se izvođač manje-više pridržava. Načelnik nadalje navodi da ako je kakav
problem, načelnik je s nadzornim na dnevnoj bazi u kontaktu i stalno ga upozorava na probleme na terenu.
Načelnik navodi da je bila i komisija u kojoj su pročelnica, vijećnik Šipek, gospodin Majcen i Jurič, svi prigovori
koji su došli, u Općini su arhivirani i proslijeđeni dalje izvođaču. Načelnik navodi da se do sada to rješavalo na
takav način i nije da se nije ništa poduzimalo. Nadalje navodi da je 90% aglomeracije završeno, a kada se riješe
još ovi sporni priključci, nakon toga ide završni sloj asfalta.
Nadalje načelnik navodi da je nadzor upoznat i s navedenim problemom u Pešćenici i sa starim cijevima
vodovoda koje su danas sanirane, da će se za Školsku ul. napraviti troškovnik da se vidi koliko sve to skupa
košta.
Načelnik je upoznao i s namjerom zacjevljenja Anine ulice ta je upoznao vijećnike kako je i na koji način
zamišljeno zacjevljenje od Konzuma prema gore kao i prema dolje odnosno dio koji je nerazvrstana cesta i u
nadležnosti je Općine. Načelnik navodi da su projekti naručeni i u realizaciji su.
Što se tiče Gornje ulice, kako načelnik navodi zacjevljenje bi išlo do kanala odnosno do mosta, a projekti
su u izradi i načelnik je istaknuo kako se stvarno maksimalno trudi da sve bude odrađeno.
Vijećnica gospođa Ivana Mraković upitala je što je s domaćinstvima u Ul. sv. Ane u Vinici do kojih radovi
aglomeracije uopće nisu došli i za njih nije predviđen priključak.
Pročelnica gospođa Kovačić odgovorila je da je po ovom pitanju također kontaktirano s nadzorom, a
načelnik je odgovorio da je oko 5% priključaka problem jer se odvodnja nalazi na istoj razini kao i aglomeracija,
a za što nije kriva Općina.
Uključio se vijećnik gospodin Ivan Kelemen te navodi da u Gornjem Ladanju na potezu od parka do
„Tabana“ zapravo niti jedna kuća s lijeve strane nema priključka.
Pročelnica gospođa Kovačić odgovorila je da bi sve te kuće trebale biti priključene na posebni vod iza
odnosno ispod kuća.
Načelnik je dodao da se o tome može postaviti pitanje investitoru da se vidi kako će to biti riješeno.
Vijećnik Božidar Šipek (Vinica) upitao je što je s vatrogasnim domom u Vinici, što je odrađeno, da li je
pribavljena uporabna dozvola, ide li se kraju i do gdje se stiglo.
Predsjednik Vijeća upitao je vijećnika kome upućuje pitanje pa je vijećnik Šipek odgovorio da može
odgovoriti i vijećnik gospodin Kelemenić obzirom da je on iz vatrogasne postrojbe.
Odgovorio je vijećnik gospodin Kelemenić koji je upoznat s dinamikom radova te je naveo da je s
vanjske strane napravljena fasada, a što se tiče unutarnjeg uređenja čeka se još postavljanje klupčica, koje bi
izvođač postavio kroz nekih desetak dana. Vijećnik gospodin Šipek naglasio je kako postoje ugovoreni rokovi,
postoji nadzor i ne može izvoditelj određivati kada će što raditi već se mora pridržavati rokova.
Kako nije bilo vijećnika prijavljenih za daljnje postavljanje pitanja, predsjednik Vijeća gospodin Štromar
konstatirao je da se kreće na rješavanje za danas usvojenog dnevnog reda.

Prije prelaska na 1. točku dnevnog reda stigao je i vijećnik gospodin Stjepan Tomašec te je dalje
sudjelovao u radu, odnosno donošenju akata iz dnevnog reda.

Ad 1)
Materijale i prijedloge odluka o usvajanju Godišnjeg izvršenja Proračuna kao i ostalih Izvještaja, vijećnici
su primili uz poziv za sjednicu pa je predsjednik Vijeća gospodin Štromar napomenu da unutar ove točke ima 6
podtočaka te da će rasprava o svima biti objedinjena, a glasovati će se za svaku zasebno.
3

Načelnik je napomenuo kako će pojašnjenje Godišnjeg izvršenja Proračuna i pripadajućih Programa, u
kratkim crtama dati šef računovodstva gospodin Pajtak .
Gospodin Pajtak napominje da će prezentirati točku 1. te podtočke od a) pa do d). Gospodin Pajtak je
napomenuo da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinica za 2021. godinu izrađen na 4. razini te
je upoznao nazočne sa stavkama prihodovne, a isto tako i rashodovne strane, odnosno s njihovim izvršenjem.
Izlaganje je gospodin Pajtak završio konstatacijom kako nije bilo prekoračenja u rashodima kao i da je postignut
višak prihoda nad rashodima.
Što se tiče izvršenja pripadajućih Planova i Programa, gospodin Pajtak rekao je da su oni sukladni
izvršenju Proračuna, ali su programima iskazani po pojedinim djelatnostima.
Podtočku e) i f) kratko je pojasnila pročelnica gospođa Kovačić te je vezano uz izvršenje Programa
korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, napomenula da postupci legalizacije zapravo
lagano idu kraju i da su prihodi sve manji. Gospođa Kovačić također je istaknula kako se radi o prihodu koji JLS
dijele sa državom i županijom i Općini Vinica zapravo pripada 30% naknade. Isto tako gospođa Kovačić naglasila
je da se radi o prihodu odnosno sredstvima koja su namjenska te su utrošena za financiranje 2. izmjena i
dopuna PPUO Vinica.
Što se tiče šumskog doprinosa kao što je i navedeno u Izvještaju pročelnica je navela da su sredstva
utrošena u izgradnju komunalne infrastrukture.
Predsjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja, gospođa Majhen, upoznala je vijećnike da Odbor
preporuča usvajanje svih točaka.
Općinsko vijeće prvo je glasovalo o Odlukama od 1a)
predsjednik gospodin Štromar konstatirao:

do 1f) te je nakon izvršenog glasovanja

-

da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o donijelo
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VINICA U
2021. GODINI (točka 1a) dnevnog reda),
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio,

-

da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o donijelo
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE VINICA U 2021. GODINI
(točka 1b) dnevnog reda),
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio,

-

da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o
donijelo
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VINICA U 2021. GODINI
(točka 1c) dnevnog reda),
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio,

-

da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o donijelo
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE
VINICA U 2021. GODINI
(točka 1d) dnevnog reda),
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio,

-

da je Općinsko vijeće Općine Vinica
j e d n o g l a s n o donijelo
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2021. GODINI
(točka 1e)
dnevnog reda),
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio,

-

da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o
donijelo
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA ŠUMSKOG DOPRINOSA U
2021. GODINI (točka 1f) dnevnog reda),
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koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Po usvajanju naprijed navedenih Odluka, a nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Vijeća
gospodin Štromar konstatirao je da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o donijelo i
ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VINICA ZA 2021. GODINU,
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad 2)
Izvještaj o radu načelnika Općine Vinica za razdoblje od 04.06. do 31.12.2021. godine, vijećnici su primili
uz poziv za sjednicu.
Načelnik gospodin Štimec napomenuo je da je zakonska obveza da načelnik podnese svoje izvješće za
proteklih 6 mjeseci. Načelnik nadalje navodi da je 90% aktivnosti odlazilo na aglomeraciju, na vatrogasni dom
koji je pred završetkom i širokopojasni Internet. Kako navodi to su bila tri najveća projekta kojima se najviše
bavio. Nadalje načelnik je rekao da, obzirom da su vijećnici Izvješće primili u pisanom obliku, mogu postaviti
pitanja, a on će na njih odgovoriti.
Nije bilo vijećnika prijavljenih za postavljanje pitanja i raspravu.
Nakon izvršenog glasovanja predsjednik Vijeća gospodin Štromar, konstatirao je da je Općinsko vijeće
Općine Vinica j e d n o g l a s n o usvojilo
IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE VINICA ZA RAZDOBLJE OD 04.06. DO 31.12.2021. GODINE,
koji je priložen uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Ad 3)
Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Vinica, vijećnici su primili uz poziv za
sjednicu.
Načelnik je napomenuo da je Odluka usklađena sa Zakonom, da su primjedbe koje su zaprimljene u
postupku savjetovanja s javnošću uvrštene u prijedlog, da je komunalni redar dobio svoju opremu i da sada
preostaje samo pridržavanje odredbi Odluke čime bi se trebao uvesti red.
Predsjednik Vijeća gospodin Štromar zahvalio se što su i svi vijećnici dobili i imali mogućnost sudjelovati
u savjetovanju.
Vijećnik gospodin Ivan Kelemen upitao je koje instrumente ima Općina i hoće li moći naplatiti propisane
kazne .
Gospođa Cvetko odgovorila je da je sada sve Odlukom regulirano da se čekalo da komunalni redar
dobije svoju uniformu i da ova Odluka bude usvojena, tako da će se sve moći i realizirati.
Vijećnik Kelemen pitao je ponovno da li će to biti moguće i naplatiti i što ako ne bude moguće, na što je
predsjednik Vijeća gospodin Štromar, rekao da u potpunosti razumije i podržava vijećnika i da je svjestan da je
ovo veliki izazov i za djelatnike i za vodstvo, ali sada odnosno ukoliko se danas odluka usvoji, postojati će temelj
za to, a na idućoj sjednici moći će se proanalizirati i prvi rezultati.
Vijećnik gospodin Kelemen smatra da na području općine ima veliki broj parcela koje se ne održavaju na
adekvatan način i čije vlasnike je potrebno na to upozoriti, a predsjednik Vijeća napomenuo je da provođenju
Odluke moraju svi doprinijeti i svi se jednako pridržavati.
5

Nije bilo vijećnika prijavljenih za raspravu.
Po izvršenom glasovanju predsjednik gospodin Štromar, konstatirao je da je Općinsko vijeće Općine
Vinica
j e d n o g l a s n o donijelo
ODLUKU O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE VINICA,
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio.
Ad 4)
Materijale vezane uz pilot projekt Uvođenje oznake kvalitete „Ruralna destinacija s pričom: Općina
Vinica“ i Plan provedbenih aktivnosti za razvoj turizma, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik gospodin Štromar pozvao je načelnika da prezentira ovaj projekt, a načelnik je zamolio
vijećnika gospodina Emila Jurič da u kratkim crtama prokomentira materijale.
Pojašnjenje je dao vijećnik gospodin Emil Jurič te navodi da se radi o pilot projektu Turističke zajednice
Varaždinske županije koja je izradila i promotivne materijale projekta. Gospodin Jurič istaknuo je da je razvoj
turizma zamišljen kroz tri smjera odnosno zone ako je to i navedeno u materijalima, i to kao središnja seoska
zona u čijem su fokusu Arboretum i dvorac Opeka te povijesna jezgra Vinice, zatim proširena seoska zona sa
lokacijama Starog grada, dvorca Vinica donja, Bajnski dvori, viničko jezero odnosno ribnjak i treća zona kao
zona ostalog ruralnog područja odnosno brežna naselja gdje bi trebale biti rekreacijske staze, značajan je izvor
rijeke Plitvice, krajobraz Goruševnjaka i blizina Zelendvora. Aktivnosti bi se odvijale prema određenom
hodogramu kroz narednih 5 godina, a u cijelu priču trebali bi se uključiti i domaći gospodarski subjekti.
Predsjednik je otvorio raspravu no kako nije bilo prijavljenih vijećnika istu je i zatvorio te je nakon
izvršenog glasovanja konstatirao da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o donijelo
Z A K L J U Č A K
O UPOZNAVANJU S PILOT PROJEKTOM UVOĐENJE OZNAKE KVALITETE „RURALNA DESTINACIJA S PRIČOM:
OPĆINA VINICA“ TE PLANOM PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA,
koji je priložen uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio.
Ad 5)
Prijedlog Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica, vijećnicima je dostavljen uz
poziv za sjednicu.
Pročelnica gospođa Kovačić pojasnila je da je odluka formalna obzirom da je postojeća Odluka iz
1994.g. i da je potrebno prema preporuci inspekcijskog nadzora, staru odluku zamijeniti novom, usklađenom s
novim propisima. Temeljem nove odluke o ustroju donijeti će se i novi pravilnik i nova sistematizacija.
Predsjednik je otvorio raspravu no kako nije bilo prijavljenih vijećnika, nakon izvršenog glasovanja
konstatirao je da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o donijelo
ODLUKU O USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VINICA,
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio.
Ad 6)
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, vijećnicima je dostavljen uz poziv za sjednicu.
Izmjenu je pojasnila pročelnica gospođa Kovačić te napominje da se radi o radnim mjestima različitog
klasifikacijskog ranga koji ne mogu imati isti koeficijent pa je to potrebno korigirati.
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Vijećnika prijavljenih za raspravu nije bilo pa je predsjednik gospodin Štromar nakon izvršenog
glasovanja konstatirao da je Općinsko vijeće Općine Vinica j e d n o g l a s n o donijelo
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU,
koja je priložena uz Zapisnik i čini njegov sastavni dio.
Ad 7)
Općinski načelnik gospodin Štimec napomenuo je da je sutra zadnji rok za dostavu prijedloga, no
potrebno je imenovati i povjerenstvo.
Načelnik je u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, predložio vijećnicu gospođu Kseniju Humek i
vijećnika Krunoslava Kostanjevca te gospođu Maju Krznar, a za još jednog člana pozvao je vijećnike oporbe da
predlože jednog člana, kako bi onda komisija mogla prikupiti i obraditi podatke.
Vijećnik Ivan Kelemen ispred HDZ-a je predložio vijećnika Miroslava Kelemenić.
Drugih prijedloga nije bilo.
Načelnik je podsjetio da odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće pa je konzultirao
predsjednika Vijeća hoće li sazvati zbog toga sjednicu ili će se to odraditi on-line, a predsjednik gospodin
Štromar predložio je da Povjerenstvo donese svoju odluku, predloži ju Općinskom vijeću, a Vijeće da elektronski
to potvrdi prije „Markovog“.
Obzirom da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik gospodin Štromar dao je načelnikov prijedlog za
imenovanje članova Povjerenstva na glasovanje te je nakon glasovanja konstatirao da je Općinsko vijeće
Općine Vinica j e d n o g l a s n o usvojilo prijedlog kojim
su u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Vinica imenovani:
Kostanjevec, Miroslav Kelemenić te Maja Krznar.

Ksenija Humek, Krunoslav

Predsjednik vijeća gospodin Štromar upoznao je vijećnike s namjerom da se za buduće sjednice
materijali dostavljaju elektronski pa su sukladno tome za vijećnike pripremljene izjave te je zamolio vijećnike
ukoliko se slažu s takvom dostavom poziva i materijala da potpišu pripremljene Izjave.
Gospodin Štromar navodi da je u Županiji takav način dostave materijala uveden već puno ranije te da
su svega tri vijećnika zatražila dostavu u pisanom obliku.
Vijećnik Božidar Šipek (Vinica) konstatirao je da to znači ukoliko netko zatraži dostavu u pisanom obliku
ima pravo to zatražiti, na što je predsjednik Vijeća gospodin Štromar odgovorio potvrdno.
Gospođa Cvetko upoznala je vijećnike na koji način i gdje mogu, na službenoj web stranici Općine
Vinica, pronaći materijale za sjednicu i zapisnik i to uključujući već od ove današnje sjednice. Gospođa Cvetko
nadalje je upoznala vijećnike da će im poziv za sjednicu biti dostavljen na njihov e-mail, a materijale će onda
pronaći na stranici Općine Vinica s time da će se ovaj način koristiti kod onih vijećnika koji danas potpišu Izjavu,
a oni koji ne žele njima će se materijali i dalje dostavljati u pisanom obliku.
Nakon toga predsjednik Vijeća gospodin Štromar još je samo sugerirao da se uz dostavu poziva na emailove, vijećnike još i telefonski nazove i skrene im se pažnja da će kroz nekoliko dana biti sjednica.
Gospođa Cvetko je upoznala prisutne da se vijećnica gospođa Jambriško upravo odjavila, zbog obveza
koje dalje ima.
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Predsjednik gospodin Štromar nakon realiziranog dnevnog reda upoznao je vijećnike kako je nedavno
dobio informaciju da za sanaciju kurije Patačić postoji kompletna građevinska dozvola, a da ujedno postoji i
određena prezentacija kroz koju je moguće dobiti uvid u to kako je zapravo zamišljeno da prostor izgleda
nakon kompletne sanacije, s nekim budućim sadržajima.
Predsjednik gospodin Štromar rekao je kako pretpostavlja da većina vijećnika nije vidjela predmetnu
prezentaciju pa je iz tog razloga za danas zamolio projektanta gospodina Ivicu Majcena da dođe i da vijećnicima
prezentira taj projekt.
Gospodin Ivica Majcen nakon toga kroz 3D prezentaciju upoznao je vijećnike sa zamišljenim sadržajima
i izgledom rekonstruirane kurije Patačić te je uz to prezentirao i faze radova koji su do sada izvršeni kao i one
koji još predstoje.
Predsjednik gospodin Štromar na kraju je zahvalio gospodinu Majcenu i napomenuo da će se pokušati
prijaviti projekt na neke druge instrumente financiranja jer će obnova ovim tempom i pomoćima od po 200-300
tisuća kuna trajati predugo.
Dovršeno u 21 sat i 45 minuta.

Voditeljica Zapisnika:
Biserka Jakopanec

Predsjednik Općinskog vijeća:
Predrag Štromar
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