
 
Republika Hrvatska 

Općinski sud u Varaždinu 
Varaždin, Braće Radić 2 
Ured predsjednice suda 

Poslovni broj: 5 Su-513/2022-10  
Varaždin, 4. siječnja 2023. 

 
 
Općinski sud u Varaždinu, OIB: 14828046348, po predsjednici suda Bosiljki 

Malnar, na temelju članka 31. stavak 1. u svezi članka 10. stavak 3. Zakona o 
sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 
130/20, 21/22 i 60/22) i čl. 24. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 
49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 
81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22) donosi 

 
I. IZMJENE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

 
sudaca i sudskih savjetnika, službenika i namještenika 

u Općinskom sudu u Varaždinu u 2023.   
 

Dana 30. studenoga 2022. pod poslovnim brojem 5 Su-513/2022-6 
donesen je Godišnji raspored poslova Općinskog suda u Varaždinu za 2023., koji 
je stupio na snagu 1. siječnja 2023. 

 
Međutim, kako nije došlo do očekivanog stupanja na sudačku dužnost 

novoimenovanih sutkinja, te zbog prijma u državnu službu državnih službenika, 
postoji potreba za izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova i to kako slijedi: 
 

I. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored poslova sudaca i sudskih savjetnika, 
službenika i namještenika Općinskog suda u Varaždinu u 2023. u dijelu pod 
točkom 1.1. Pisarnica sudske uprave na način da se u točci 3. Administrativni 
referent-sudski zapisničar, iza Vesne Lazarević, dodaje tekst "Štefanija Kolarić." 
 

II. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom a) PARNIČNI ODJEL, 
točka 4. Sudski savjetnici Parničnog odjela, na način da se iza cjelokupnog teksta 
Aleksandar Drakulić dodaje tekst "Zaustavlja se dodjela novih predmeta upisnika 
"Povrv", "Pn", "P", "Pl", "Ovr" i "Ovrv" zbog preopterećenosti referade." 
 

III. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom c) KAZNENI ODJEL, točka 
3. U Kazneni odjel raspoređuju se slijedeći suci, na način da se iza teksta Anica 
Milas – referada 29, dodaje tekst: "Miro Jalševec – referada 30: 



            2                    Poslovni broj: 5 Su-513/2022-10 

 

 rješava predmete upisnika "K", "Kv", "Kvm", "Kr", "Kv-eu", "Kov", "Kovm", "IK-ZN" 
i "IK-ROD"." 
 
Pod točkom 4. Sudski savjetnici Kaznenog odjela, iza teksta Tihana Brlenić, viša 
sudska savjetnica, dodaje se tekst "specijalist". 
 
Pod točkom 5. Izvanraspravno vijeće, iza teksta Damir Hrustek, dodaje se i "Miro 
Jalševec", a koji se briše u tekstu za postupanje u slučaju spriječenosti sudaca 
Kaznenog odjela.  
 
Pod točkom 6. Optužna vijeća, dodaje se tekst "Optužno vijeće Jalševec" te se iza 
teksta Damir Hrustek dodaje tekst "Miro Jalševec", a koji se briše u tekstu za 
postupanje u slučaju spriječenosti sudaca Kaznenog odjela. 
 

IV. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom d) ODJEL ZA MLADEŽ te 
se pod točkom 2. Zamjenik predsjednice odjela briše tekst "Damir Hrustek, sudac" 
i dodaje tekst "Miro Jalševec, sudac". 
 
 Pod točkom 3. U Odjel za mladež raspoređuju se slijedeći suci, briše se 
tekst "Damir Hrustek – referada 12" te se dodaje tekst "Miro Jalševec – referada 
30". 
 

V. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom e) PREKRŠAJNI ODJEL 
te se u točci 3. U Prekršajni odjel se raspoređuju suci, briše tekst "Miro Jalševec – 
referada 41: rješava predmete upisnika "Pp", "Pp Pom", "Pp Ikp", "Pp Prz", "Pp Pr" 
i "Pp Ikp-eu"." 
 

VI. 
 
 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom Suci – mentori sudskim 
savjetnicima (članak 110. stavak 2. Zakona o sudovima), i to u dijelu kaznena 
grana sudovanja, tako da se uz tekst Tihana Brlenić, viši sudski savjetnik dodaje 
"specijalist". 
 

VII. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom 2.1. Općeniti odjel, tako 
da se iza cjelokupnog teksta Emilija Hlišć, dodaje tekst: 
 
 "Sudački vježbenici 
 Silvio Grobenski - sukladno Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima 
i pravosudnom ispitu obavlja praktičnu i teoretsku pripremu za polaganje 
pravosudnog ispita u pojedinim referadama i to prema utvrđenom rasporedu." 
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VIII. 
 
 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu točkom 3. ZAJEDNIČKA SUDSKA 
PISARNICA, točka 5. Administrativni referenti-sudski zapisničari po referada 
sudaca i sudskih savjetnika, na način da se iza teksta "referada 29" dodaje tekst 
"Mihaela Kramarić – referada 30 – sudac Miro Jalševec", briše se tekst "Valentina 
Bunić – referada 41 – sudac Miro Jalševec", te se iza teksta "viša sudska 
savjetnica Tihana Brlenić" dodaje tekst "specijalist". 
 
 U točci 6., briše se tekst "Mihaela Kramarić i Štefanija Kolarić" te se dodaje 
tekst "Valentina Bunić i Štefica Kapeš". 
 

IX. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom 3.1. Posebne sudske 
pisranice, f) Sudska pisarnica u Stalnoj službi u Ivancu, na način da se kod 
voditeljice pisarnice Ane Habek dodaje tekst: 
 "U slučaju odsutnosti Danice Šoštarić izdaje uvjerenja da se ne vodi 
prekršajni postupak." 
 

X. 
 
 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom e-OGLASNA PLOČA, pod 
točkom 3. Administratori e-Oglasne ploče, na način da se dodaje tekst "Štefica 
Kapeš". 
 
  

Ove Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova stupaju na snagu 4. siječnja 2023. 
 

  

Predsjednica suda 
Bosiljka Malnar 

 
 
 
 
 

Uputa o pravnom lijeku:  
Suci i sudski savjetnici mogu u roku od 3 (tri) dana izjaviti prigovor predsjednici suda 
na Izmjenu Godišnjeg rasporeda poslova, a ostali službenici u istom roku staviti 
primjedbu na Izmjenu Godišnjeg rasporeda poslova (članak 25. stavak 2. Sudskog 
poslovnika). 
Prigovor odnosno primjedba se predaje neposredno (pisarnica sudske uprave) ili 
preporučenom poštanskom pošiljkom, u tri primjerka. 
Izjavljeni prigovor odnosno primjedba ne odgađaju izvršenje Godišnjeg rasporeda 
poslova sa Izmjenama i dopunama (članak 52. stavak 2. Sudskog poslovnika). 
 
 
Dostaviti: 
- sucima Općinskog suda u Varaždinu, putem e-maila 
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- službenicima Općinskog suda u Varaždinu, putem e-maila 
- namještenicima Općinskog suda u Varaždinu, putem e-maila i osobna dostava 
 
Po pravomoćnosti: 
- predsjedniku Županijskog suda u Varaždinu, putem e-maila 
- predsjedniku Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, putem e-maila 
- Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, putem e-maila 
 

 



Broj zapisa: eb317-5f141
Kontrolni broj: 0daaf-42bc5-e43ea

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=Bosiljka Malnar, O=OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja
prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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