
 

 

 

                          
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA  PRIBISLAVEC     
               Općinsko vijeće 
 
KLASA: 024-01/22-01/06 
URBROJ: 2109-26-01-22-07 
Pribislavec, 18.08.2022. godine 
 

ZAPISNIK 
 

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA:  Općinska vijećnica Općine Pribislavec, 18.08.2022. godine 
 
PRISUTNI: Nikola Bakoš, Mladen Ladić, Dina Korent, Jasna Rakić, Vesna Sobočanec, Gabrijela Cilar, 
Nikola Lepen, Nenad Pintarić, Elvis Horvat, Dragutin Prprović i Zoran Tomašić 
 
ODSUTNI: David Oršuš , Pero Pavić, Ivana Lesjak Možek 
 
VANJSKI PRISUTNI: 
Matija Ladić, općinski načelnik 
Ivana Lesjak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Hrvoje Goričanec, referent općih poslova 
 
Sjednica je započela u 19:00 sati. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pribislavec Zoran Tomašić (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući) 
pozdravio je sve prisutne te otvorio 11. sjednicu Općinskog vijeća. 
 
Predsjedavajući otvara aktualni sat. 
 
Aktualni sat: 
 
Vijećnica Dina Korent postavlja pitanje vezano uz trenutno stanje postave optičkog kabla. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić odgovara da je daljnja postava optičkog kabla spriječena iz razloga što 
tvrtka Franz-net, koja postavlja isti, trenutno ima problem nabave potrebnih materijala i također 
problem predstavljaju gole žice po banderama, u vezi  kojih navedena tvrtka ishodi potrebnu 
dokumentaciju radi njihova saniranja. 
 
Vijećnik Nikola Lepen postavlja pitanje koje se odnosi na početak radova u Ulici Antuna Mihanovića 
te pitanje vezano uz asfaltiranja sportskih igrališta. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako je najprije predviđeni početak radova u Ulici Antuna 
Mihanovića bio 01. srpnja, a da je od tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o., dobivena informacija kako se 
zbog nedovršenih radova i tadašnjeg trajanja kolektivnog godišnjeg odmora početak radova morao 
odgoditi. Navodi kako je predviđeni završetak radova do 30.09.2022. godine te da ga iz navedene 
tvrtke uvjeravaju da će to tako i biti, a da postoji zabrinutost s obzirom da o navedenom završetku 
radova ovisi ostvarivanje prava na financijska sredstva za rekonstrukciju javne rasvjete. 
 



 

 

 

Također, u vezi asfaltiranja igrališta navodi da je u dogovorima s predsjednikom Nogometnog kluba 
„Polet“ te da je zaključeno da će se najprije asfaltirati veće malonogometno igralište, na način da bi 
se izradilo i košarkaško igralište, a za da je za navedene radove sklopljen ugovor s tvrtkom Tegra 
d.o.o., koja će radove izvesti u 9. mjesecu. 
 
Vijećnik Dragutin Prprović postavlja pitanje vezano uz tri rasvjetna stupa na kojima se ne nalazi 
rasvjetna tijela, što predstavlja opasnost mještanima, s obzirom da se nalaze u prometno opasnom 
području. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako ni HEP Elektra Čakovec, a ni HEP sjedište u Zagrebu ne 
odobravaju penjanje na navedene stupove na kojima se nalaze gole žice. Navodi kako je tvrtka 
FRANZ-NET, koja postavlja optički kabel u Općini Pribislavec, u kontaktu s HEP-om te da je voljna u 
svom trošku sanirati navedene žice, što bi omogućilo kasniju postavu rasvjetnih tijela na navedenim 
stupovima. 
 
Vijećnica Gabrijela Cilar postavlja pitanje o trenutnoj fazi produženog boravka u Osnovnoj školi 
Vladimira Nazora Pribislavec. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako redovito uspostavlja kontakt sa ravnateljem navedene 
škole te da je dobivena informacija da je produženi boravak u fazi realizacije i da kreće sa početkom 
školske godine. 
 
Vijećnik Elvis Horvat postavlja pitanje u vezi održavanja Dvorca Kaštel, odnosno Dvorca Feštetić. 
 
Vijećnik Nenad Pintarić također postavlja pitanje vezano uz navedeni Dvorac, a odnosi se na fazu u 
kojoj se nalazi revitalizacija navedenog Dvorca. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako je Međimurska županija u fazi izrade projekata za 
revitalizaciju navedenog Dvorca, dok natječaj za prijavu navedenog projekta još nije raspisan.  
 
Vijećnik Nikola Bakoš postavlja pitanje vezano uz UNICEF te prostor koji je istom ustupljen radi 
obavljanja svojih aktivnosti, koje još uvijek nisu započele. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je u kontaktu s gospođom Andreom Krznar te da je UNICEF-
u dostavljen dopis, 11.08.2022. godine, u kojem je iznijeta spomenuta problematika, odnosno 
predloženo je i produljenje Pisma o suradnji, kojim se UNICEF-u omogućava početak obavljanja 
aktivnosti, a Općina Pribislavec se time i dalje oslobađa plaćanja troškova vezanih uz navedeni 
prostor do određenog roka.  
 
Vijećnik Dragutin Prprović postavlja pitanje vezano uz projekt energetske obnove aerodroma i 
zamjene krovišta na istome. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako je projektant iz tvrtke NORD-ING bio na navedenoj 
lokaciji, da je dogovoreno u kojem smjeru je potrebno ići te da je izdana narudžbenica za izradu 
projektne dokumentacije za obnovu hangara, odnosno aerodroma. 
 
Vijećnik Nikola Bakoš postavlja pitanje u vezi komunalnih naknada te načina utvrđivanja istih, s 
obzirom da je upoznat s činjenicom da je angažiran gospodin Borut Križarić kako bi obišao kućanstva 
te utvrdio točne kvadrature na temelju kojih se obveznici zadužuju za komunalne naknade. 
 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Lesjak navodi kako Borut Križarić samostalno obavlja 
poslove vezane uz komunalne naknade u Gradu Čakovcu te da je on obavio svoj dio posla te da je ona 



 

 

 

trenutno u procesu izdavanja odgovarajućih Rješenja, za nove obveznike, koji do sada nisu bili 
zaduženi, dok su odgovarajuće opomene već izdane. Navodi kako će početkom slijedeće godine izdati 
se nova Rješenja te da će se posložiti kompletna baza podataka. 
 
Vijećnik Nikola Bakoš postavlja pitanje postoji li plan sanacije pogrešaka, odnosno koji je postupak 
rješavanja problema nakon obraćanja stranke Općini. 
 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Lesjak navodi da postoji predviđeni postupak u 
kojem stranka predaje odgovarajući zahtjev, nakon čega se na terenu utvrđuje stvarno stanje, koje se 
evidentira u evidenciji te se zatim izdaje novo Rješenje s ispravnim podacima. 
 
Vijećnik Dragutin Prprović navodi kako je gospodinu Borutu Križariću isplaćen veći novčani iznos, a 
da posao nije odrađen korektno, odnosno da su kvadrature preuzete, a nije utvrđeno stvarno stanje 
te smatra da bi bilo dobro pozvati gospodina Boruta na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća kako bi 
objasnio cijeli postupak utvrđivanja obveznika komunalne naknade, odnosno kako i na koji način 
dolazi do utvrđenih podataka. 
 
Vijećnik Mladen Ladić predlaže da gospodin Borut Križarić izradi zapisnik, kojim obuhvaća cijeli 
postupak utvrđivanja obveznika komunalne naknade, u kojem je vidljivo da li je obišao kućanstva na 
terenu, s obzirom da izrađena evidencija nije u skladu sa stvarnim stanjem i postoji velika 
vjerojatnost pristizanja pritužbi mještana. 
 
Aktualni sat završio je u 19:45 sati. 
 
Predsjedavajući predlaže sljedeći Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec održane 25.07.2022. 
godine 
2. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec 
3. Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Područja 9“ u 
Pribislavcu 
4. Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Prometnog elaborata - regulacija prometa u Općini 
Pribislavec 
5. Odluka o oslobođenju Centra „MURID“ od plaćanja komunalnog doprinosa 
6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pribislavec 
7. Informacija - Program Dana Općine Pribislavec 
8. Ostala pitanja  
 
Dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 
Ad.1) Prihvaćanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec održane 25.07.2022. 
godine 
 
Predsjedavajući otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajući zaključuje. 
 
Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec prihvaćen je s 10 ZA, 1 SUZDRŽAN i 0 
PROTIV. 
 
Ad.2) Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec 
 



 

 

 

Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako se nakon 2. i 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana, javila 
ponovna potreba za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec, a iz razloga da 
već godinu dana postoji interes određenih mještana za izradu navedenih izmjena i dopuna i da je 
potrebno promijeniti namjenu zemljišta na kojem se nalazi Dvorac Feštetić. Navodi da je predložene 
Izmjene i dopune potrebno provesti radi promjene namjene zemljišta na kojem se nalazi Dvorac 
Feštetić, iz zemljišta društvene namjene u zemljište turističke namjene, a iz razloga ostvarivanja 
mogućnosti Međimurske županije da Dvorac Feštetić prijavi na odgovarajući natječaj za 
sufinanciranje/financiranje njegove revitalizacije. Također, s Međimurskom županijom je dogovoreno 
da će se navedene Izmjene i dopune financirati u 50%-tnom iznosu iz proračuna Općine Pribislavec, 
dok će preostalih 50% financirati Međimurska županija. 
 
Predsjedavajući otvara raspravu.  
  
Vijećnik Elvis Horvat navodi kako su se vijećnici složili na sklapanje odgovarajućeg sporazuma između 
Općine Pribislavec i Međimurske županije u vezi Dvorca Feštetić, no da se počinju obavljati određene 
radnje, bez obzira na činjenicu da isti još uvijek nije sklopljen. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je načelno dogovoreno sklapanje spomenutog sporazuma, 
no da mu nije u interesu da ga Općinsko vijeće ovlasti za potpisivanje sporazuma kojeg vijećnici nisu 
vidjeli te da shodno navedenome, kada sporazum bude izrađen u potpunosti, isti će biti predočen 
vijećnicima na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. 
 
Daljnje rasprave nije bilo pa je predsjedavajući zaključuje.  
  
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec je prihvaćena 
jednoglasno. 
 
Ad.3) Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Područja 
9“ u Pribislavcu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je prije prijedloga Odluke o donošenju I. izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja „Područja 9“ u Pribislavcu, provedena sva potrebna administrativna 
procedura, obavještavanje odgovarajućih subjekata, mještana i ostalih radi ishođenja suglasnosti i 
zaprimanja prijedloga, provedena je  javna rasprava i obavljene su druge zakonom propisane radnje. 
 
Predsjedavajući otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajući zaključuje. 
 
Odluka o donošenju I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Područja 9“ u Pribislavcu 
prihvaćena je jednoglasno. 
 
Ad.4) Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Prometnog elaborata - regulacija prometa u Općini 
Pribislavec 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako se Izmjene i dopune odnose na Prometni elaborat od 
2019. godine, koji je djelomično proveden i da se navedene Izmjene i dopune trenutno predlažu, no 
da su podložne promjenama. Navodi da su navedene Izmjene i dopune već prije poslane vijećnicima 
kako bi se njihovi prijedlozi uvrstili u sada predložene Izmjene i dopune Prometnog elaborata - 
regulacija prometa u Općini Pribislavec. Također navodi da je zajedno sa projektantom, 
predstavnicima Policijske uprave Međimurske i predstavnicima Županijske uprave za ceste 



 

 

 

Međimurske županije  obišao cijelo područje Općine Pribislavec kako bi se detaljno utvrdili prijedlozi 
koji se sada nalaze u predloženoj Izmjeni i dopuni.  
 
Predsjedavajući otvara raspravu. 
 
Vijećnici zajedno s općinskim načelnikom utvrđuju slijedeće prijedloge za uvrštavanje u Izmjene i 
dopune Prometnog elaborata - regulacija prometa u Općini Pribislavec: 
 1. U situaciji 4.02 - postava znaka VI VOZITE/znaka ŠKOLA u području prije Osnovne škole,  
 2. U situaciji 4.04 - postava ležećeg policajca u Ulici Braće Radića  
 3. U situaciji 4.06 - znak zabrane parkiranja i zaustavljanja na području koje prethodi crkvi i 
 postava stupića u Ulici Braće Radića, kod kućnog broja 56, radi sprječavanja parkiranja vozila 
 na zelenoj površini 
 4. U situaciji 4.07 - zabrana parkiranja i zaustavljanja u Ulici Braće Radića na način da zabrana 
 vrijedi do kućnog broja 62 
 5. U situaciji 4.08 -  moguća postava privremene razdvajajuće ograde ili stupića u Ulici Ivana 
 Gundulića 
 6. U situaciji 4.09 - zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određeni broj tona u 
 Ulici Zrinskih 
 7. U situaciji 4.10 - iscrtavanje prometnih znakova X i ŠKOLA  u Ulici Nikole Tesle 
 8. U situaciji 4.13 - usporivač u Ulici Ruđera Boškovića ili izrada zavoja na glavnoj cesti na 
 način da se sporedna ulica zatvori 
 9. U situaciji 4.15 - postava ogledala kod raskrižja Ante Starčevića i Bana J. Jelačića 
 10. Moguća postava znaka zabrane parkiranja u Ulici V. Žganca, N. Tesle ili pak na ulazima u 
 Pribislavec 
 
Općinski načelnik Općine Pribislavec traži od vijećnika da svaki vijećnik predloženi prijedlog uputi i 
pismeno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec. 
 
Daljnje rasprave nije bilo pa je predsjedavajući zaključuje. 
 
Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Prometnog elaborata - regulacija prometa u Općini Pribislavec 
je prihvaćena s 9 ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽANIH. 
 
Ad.5) Odluka o oslobođenju Centra „MURID“ od plaćanja komunalnog doprinosa 
 

Općinski načelnik navodi kako je MURID već 2021. godine poslao zamolbu za oslobođenje od 
plaćanja komunalnog doprinosa, a s obzirom da MURID tek sada kreće s gradnjom, sada se predlaže 
navedena Odluka o oslobođenju Centra „MURID“ od plaćanja komunalnog doprinosa. 
 
Vijećnik Elvis Horvat se slaže s oslobođenjem Centra „MURID“ od plaćanja komunalnog doprinosa, 
no predlaže da se Centar „MURID“ oslobodi plaćanja komunalnog  doprinosa uz uvjet da nakon 
njegove izgradnje, isti pruži svoje usluge osobama s područja Općine Pribislavec, a u vrijednosti 
navedenog oslobođenja. 
 
Daljnje rasprave nije bilo pa je predsjedavajući zaključuje. 
 
Predsjedavajući utvrđuje dva prijedloga navedene Odluke, jedan koji je predložen u materijalima 
koje su vijećnici zaprimili, odnosno koji se odnosi na bezuvjetno oslobođenje od plaćanja komunalnog 
doprinosa, a drugi koji se odnosi na uvjetno oslobođenje, odnosno na dodavanje stavke, uvjeta koji je 
naveo vijećnik Elvis Horvat. 
 



 

 

 

Odluka o oslobođenju Centra „MURID“ od plaćanja komunalnog doprinosa koja se odnosi na 
bezuvjetno oslobođenje Centra „MURID“ od plaćanja komunalnog doprinosa nije prihvaćena s 1 
ZA, 4 PROTIV i 6 SUZDRŽAN. 
 
Odluka o oslobođenju Centra „MURID“ od plaćanja komunalnog doprinosa koja sadrži uvjetno 
oslobođenje Centra „MURID“ od plaćanja komunalnog doprinosa je prihvaćena s 11 ZA, 0 PROTIV i 
0 SUZDRŽAN. 
 
Ad.6) Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pribislavec 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako se navedena Odluka temelji na provedenom Javnom 
pozivu za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec za 2022. godinu i 
prijedlogu Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec. Navodi da se u predloženoj 
Odluci predlaže da se Plaketa Općine Pribislavec dodijeli Josipu Vučaku, Josipu Žgancu i Stjepanu 
Oreškom, a da se Zahvalnica Općine Pribislavec dodijeli Alenki Oreški i Ervinu Šoltiću. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajući zaključuje. 
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pribislavec je prihvaćena s 10 ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN. 
 
Ad.7) Informacija - Program Dana Općine Pribislavec 
 
Vijećnica Jasna Rakić ukratko prezentira Program Dana Općine Pribislavec te navodi da je odlučeno 
da se pripremljena kotlovina podijeli među sudionicima, a da će se za ostale posjetioce pripremiti 
gulaš, koji će pripremati profesionalni kuhar, uz pomoć vijećnika i da će podjela istog započeti u 18:00 
sati. 
 
Predsjedavajući otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajući zaključuje. 
 
Ad.8) Ostala pitanja 
 
Predsjedavajući otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajući zaključuje.  
 
Sjednica je završena u 22:00 sati. 
 
 
 
Zapisničar:                               Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pribislavec 
Hrvoje Goričanec                Zoran Tomašić, mag..oec. 


