
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  28. ožujka 2018. 

 

 Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 28. ožujka 2018. 

godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/03, Urbroj: 2137/09-18-1 od 23. 

ožujka 2018. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Ivica Petričević, 

6. Aleksandar Potroško, 

7. Kristijan Prašnički, 

8. Rade Prosenjak, 

9. Ivica Salajec, 

10. Ivana Tubanović, 

11. Damir Vrban, 

 

b) ostali prisutni: 

Gordana Mikulec – računovođa DV „Vrapčić“ Drnje, Mario Švegović – općinski 

načelnik, Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika, Ivan Lipuš – pročelnik, 

Alen Jančevec – viši referent. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Prihvaćanje Godišnjeg izvještaja za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine Dječjeg 

vrtića „Vrapčić“ Drnje podružnica „Ivančica“ Koprivnički Ivanec, 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu, 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima 

otklanjanja odbačenog otpada u 2017. godini, 

4. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na 

području Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu, 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 

poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine 

Koprivnički Ivanec za 2017. godinu, 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i 

uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini, 

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2017. godini, 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 



9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom 

korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2017. godinu na području Općine Koprivnički Ivanec, 

14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. 

godini, 

15. Razno.  

 

Dnevni red jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

Točka 1. 

 

Gđa. Mikulec je pojasnila Godišnji izjveštaj za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine DV 

„Vrapčić“ Drnje podružnica „Ivančica“ Kop. Ivanec. Osvrnula se na rad dječjeg vrtića koji 

zapošljava 4 odgojitelja na puno radno vrijeme, spremačica na 6 sati i kuharica na 7 sati, 42-

oje djece. Kako bi opravdali općinska sredstva šalju mjesečne obračune plaća sa materijanim 

troškovima. Prema obračunu na prihodovnoj strani je bilo planirano od strane općine 

641.666,68 kn, a bilo je prebačeno 595.833,33 kn. Uplata roditelja je u ostvarenju od 89%  

odnosno 176.509,91 kn što znači da je bilo dosta pobolijevanja djece. Nadalje, sredstva koja 

su za spomenuti su sredstva za malu školu a dobivaju se od ministarstva. Godina je završena 

sa minusom od 8.332,79 kn. Spomenula je kako je bila uposlena spremačica na određeno 

krajem godine, no zbog njene bolesti, ravnateljica je imala pravo uzeti na određeno na 60 

dana osobu i uposlena je osoba koja je i ranije bila na zamjenama, ali nije bila s područja 

Općine, te je netom nakon toga raspisani natječaj i uposlena je osoba s područja Koprivničkog 

Ivanca koja je ujedno i roditelj. Napomenula je kako je sama spremačica zaključila kako je 6 

radnih sati dnevno malo, ali da će se svakako potruditi opravdati povjerenje koje joj je dano. 

Što se tiče rashoda izvještaja, napomenula je kako manje-više općina plati plaće zaposlenika i 

zajedničke službe, te pojasnila po kontima rashode zaposlenika i ostale rashode.  

Općinski načelnik se osvrnuo na godišnji izvještaj i prikazanog manjka te napomenuo 

kako to nije točno iz razloga jer se sredstva uplaćuju za prethodni mjesec u tekućem i to je ta 

razlika koja se ne vidi jer je za 12. mjesec uplaćeno u siječnju 2018. a izvještaj je rađen na dan 

31.12. Druga stvar koja ga je interesirala je konto 321 i 322 odnosno naknade troškova 

zaposlenima od 36 tisuća kn i na što se točno odnose.  

Gđa. Mikulec je pojasnila kako se isto odnosi na naknadu s posla i na posao, 

savjetovanja, razni putni troškovi no nema točne iznose. Napomenula je kako su 2 tete koje 

putuju iz Koprivnice, kuharica iz Hlebina te tete iz Ivanca i dio zajedničkih službi. 

Općinski načelnik se osvrnuo kako je pikazano 105% povećanja, a donesena je odluka 

osnivača da se s 1.1.2018. primjenjuje novi pravilnik o radu, međutim zanima ga po čijem se 

ovlaštenju isti pravilnik počeo primjenjivati od 1.12.2017. godine. Nadalje, s tim 

primjenjivanjem istog pravilnika dvije tete nisu dobile cipeliće i u potpunosti isplaćene putne 

naloge po potvrdi od Čazmatransa nego se isplaćivalo kunu po kilometru i to je značajno 

smanjenje na kontu.  

Gđa. Mikulec je potvrdila da prezentirano od strane općinskog načelnika stoji, te kako 

su imali mnogo zaokreta u vrtiću odnosno puno promjena. Nastavno na primjenu pravilnika 



kod isplate u 1. mjesecu, napomenula je kako smatra da su njoj organ upravljanja ravnateljica 

i upravno vijeće. Upravno vijeće je bilo krajem 12. mjeseca upravo zato da bi se to donijelo i 

počelo primjenjivati, te kako joj je pročelnica Općine Drnje ujedno i predsjednica Upravnog 

vijeća sugerirala da se primjeni sa 1.01. Napomenula je kako su i drugi imali isto pitanje. 

Smatra da iako joj ravnateljica nije naložila, a sugerirano joj je od kompetente osobe da isto 

učini, ona je tako i obračunala, te ukoliko vijeće smatra da su tete zakinute, a i sama smatra da 

jesu, može se, ako općina traži, isplatiti retroaktivno. Smatra da su domaće tete bile zakinute, 

a i njihovim pravilnikom putni nalog je bio u obračunu 2 kn/km, sada novim pravilnikom ide 

1 kn/km. Napomenula je kako bilo dosta rasprave oko pravilnika, neke su podružnice 

potpisale, neke nisu, došlo je do razdruživanja i nada se će sve posložiti ukoliko će ostale 

općine ostati skupa. Ponovno je napomenula da će tete, ako općina to zatražiti, dobiti 

isplaćene troškove.  

Općinski načelnik se složio da su tete oštećene budući se pravilnik trebao primjenjivati 

tek do 1.01.2018. godine, što znači za plaće u veljači. No desilo se to da se primjenjuje sa 

1.12. i isplaćeno je retroaktivno dok još nije isti stupio na snagu. Niti je isto po odluci 

osnivača, a niti po propisima.  

Gđa. Mikulec je napomenula da ide obračun plaća za 3. mjesec i još uvijek nisu svi 

potpisali pravilnik, te ne zna čega se držati. Nada se da će stara predsjednica htjeti sazvati 

upravno vijeće da se donese odluka o istom. Smatra da ako ljudi imaju volje da će se pronaći 

nekakvo rješenje, te ako ima negativnosti ili bilo čega drugoga, zamolila je da se kaže i da se 

popravi. Smatra da je općina ta koja izdvaja za svoje ljude i da je na vrtiću da to odradi.  

G. Prašnički se osvrnuo na plaćanje penala zbog toga što nema uposlene osobe s 

invaliditetom upitavši da li se kod natječaja za spremačicu javila takva osoba. 

Gđa. Mikulec je pojasnila kako se na natječaj nije javila osoba s invaliditetom, te da su 

bili zadovoljni što se u zadnji čas javila gospođa s područja Općine, jer samim time nema 

putnih troškova i drugačije se gleda na sve. Kad je to krenulo prije par godina, stari saziv 

upravnog vijeća je bio gledišta da se ti penali plaćaju, a u dogledno vrijeme ako bude takve 

osobe postoji mogućnost da se uposli, naravno ako će biti potrebe upošljavanja. 

Općinski načelnik je dao informaciju da je prije dva tjedna osnivač Općina Drnje 

izašla iz sustava DV „Vrapčić“ i više nisu u našoj grupi, a konsolidirao je sredstva od svih 

općina za vrtić. Preostalih 6 osnivača već dva tjedna vodi pregovore tko će preuzeti na sebe 

konsolidaciju i problem je da to nitko ne želi, jer to samim time poteže daljnja pitanja i 

postupanja oko rebalansa proračuna, odgovornosti. Osobno je dao informaciju da mi kao 

Općina ne možemo preuzeti takvu odogovornost obzirom da još uvijek imamo dosta sudskih 

sporova i u slučaju kakvih ovrha dođe do toga da se tetama ne mogu isplatiti plaće. Druga 

stvar je da će se u slijedećih mjesec dana Općina Drnje definitivno odcijepiti i donijet će se 

odluka da se iz njihovog proračun makne konsolidacija, a svi ostali ćemo onda biti u 

problemu. Uz sve što se događa, još imamo i takvu neusklađenost u pravilniku o radu i ne zna 

se po kojim se pravilima radi. Iznio je mišljenje da po dostavljenom izvješću ima dosta 

nedosljednosti. Čeka se drugo mišljenje ministarstva, obzirom da je prvo bilo da netko od 

preostalih osnivača preuzme konsolidaciju na što općina neće pristati. Isto tako osvrnuo se na 

povećanje dosadašnjih troškova obzirom da Drnje traži plaćanje zakupa gdje se nalazi uprava 

vrtića, ukupni troškovi se dijele na 6 ne više na 7 osnivača i u budućnosti će sigurno nastati 

problemi u povećanju troškova. Postavio je pitanje za financijski plan prema pravilniku o radu 

koji primjenjuje 1 kn/km i pravilo da do 2,1 km nema pravo na naknadu i dolazi do cca 14 

tisuća kn viška, da li će se tom razlikom pokrilo povećanje koje se ukazuje. Isto tako 

napomenuo je kako dolaze zamolbe za najamninu zgrade, te obnovu vrtića. Osvrnuo se na 

prošlogodišnji višak sredstava koji je uložen u centralno grijanje i bojanje jedne prostorije. 

Zanima ga da li će se sredstva povećavati, smanjivati ili ćemo ostti na istoj razini.  

Gđa. Mikulec se nadovezala na najam, napomenuvši kako su 28.02. na stol dobili 

odluku Općine Drnje da od 1.03. se primjenjuje povećanje i tražili su potpisivanje. Potpisalo 

se nije ništa jer su upozorili ostale općine osnivače te je rečeno da je to stanje nekog 



mirovanja, ali do 10.03. se već trebala platiti prva rata cca 1.750 kn mjesečno. To su bili 

nepredviđeni troškovi jer do sada Općina Drnje nikad nije zaračunavala najam niti 

napomenula da bi  vrtić mogao imati takve troškove. Osvrnula se na zadnji sastanak vrtića i 

osnivača te napomenula kako je općinski načelnik zatražio da naše tete ipak dobiju tih 200 kn 

i sama se sa tim slaže. Što se tiče spomenutih nepravilnosti obračuna smatra da se osnivači 

trebaju dogovoriti na koji način isti izvršiti, te ako smatraju da taj pravilnik nije dobar, a neki 

smatraju, neka se isti posloži i da budu svi zadovoljni. Napomenula je kako je vrtić tražio 

pomoć oko toga no nitko se pismeno nije htio očitovati. Iznijela je nezadovoljstvo da se na 

nakon toliki niz godina ne može iznači zajedničko rješenje i dogovor. Što se tiče sredstava za 

kuhinju po HACCP-u, gospođa je naložila da se to mora napraviti ali nije inzistirala da to 

bude odmah sada. Smatra da se treba vidjeti koji su troškovi prioritetni i napomenula je kako 

se proračun do sada nikad nije probijao i da nikad nije bilo problema. Napomenula je da se 

neće stvarati minusi, a suradnja postoji, šalju dopise, traže mišljenja i dalje će ih tražiti, ne da 

budu dosadni, nego da općine budu informairane i da se dobije bilo kakav odgovor i prema 

tome da se onda vrtić posloži. 

Općinski načelnik je konkretno postavio pitanje što se tiče općinskog proračuna, ne 

zadiruči u tuđe. Dosadašnjih godina je uvijek bio višak sredstava, te ga sada zanima, obzirom 

da se kuhinja treba obnoviti, da li vrtić ima ta sredstva ili ne, budući da je to došlo kao dodatni 

trošak općini. Nadalje, osvrnuo se na pravilnik koji je stigao, no kasno, jer je u međuvremenu 

već Drnje imalo sastanak i donijelo svoju odluku, te se ostatak osnivača nije ni imao vremena 

baviti s time, a kroz mjesec dana Drnje će dobiti potrebne dozvole. Ponovio je pitanje da li će 

se općini povećati trošak proračuna ili ne.  

Gđa. Mikulec je napomenula da vrtić sa 3.04. kreće u upise i dva tjedna će biti 

izložene upisne kvote, te ovisno o broju upisane djece, sredstvima koja općine daje, nada se 

da neće biti povećanja. Ali mora se vidjeti što dalje sa putnima, da li će se regulirati tim 

pravilnikom. 

G. Prosenjak je napomenuo, budući da je to posloženo prema zakonskim odredbama, 

kako se pravilnik mora poštivati. 

Gđu. Mikulec je interesiralo da li će se na slijedećoj plaći radnicima koji su zakinuti na 

plaći u siječnju, vršiti isplata razlike, na što je općinski načelnik odgovorio kako su trebali 

ispoštovati odluku osnivača prilikom donošenja pravilnika sa primjenom od 1.01.2018. što 

znači za plaću isplaćenu u veljači, te prema ovome isto je prekršeno i osobno ne može a niti 

vijeće ništa drugo donijeti.  

Gđa. Mikulec je napomenula kako je jako teško raditi obzirom da nema niti upravnog 

vijeća čiji su članovi bili predstavnik osnivača, a to je načelnik Drnja i njihova pročelnica koja 

je bila predsjednica upravnog vijeća. Narušili su se odnosi, nitko ne želi biti odgovoran.  

Općinski načelnik je skrenuo pozornost gđi. Mikulec da joj je nadređena ravnateljica, 

a ne predsjednika upravnog vijeća koja joj je savjetovala način isplate, jer odgovorna osoba 

prema svim regulama je ravnateljica.  

G. Petričević je zanimalo koliko dugo je spremačica prije bolovanja radila, te kako se 

moglo dobiti pozitivno mišljenje ako je žena bila bolesna.  

Gđa. Mikulec je odgovorila da je to bilo oko mjesec i pol, no nažalost tada se ozbiljno 

razboljela i morao se raspisati natječaj, te da sistematski pregledi nažalost nisu što bi trebali 

biti.  

G. Prašnički je postavio pitanje zbog čega je bila žalba na odabir po natječaju. 

Gđa. Mikulec je pojasnila kako je gospođa koja je uložila žalbu već radila na 

zamjenama u vrtiću te je smatrala da bi bilo dobro da je se uzme u razmatranje obzirom da je 

vrtić bio zadovoljan njenim radom. Dok se odlučivalo gđa. Čevis je dobila glasove i nije bilo 

ništa sporno. 

G. Salajec se osvrnuo na neisplaćene putne troškove, napomenuvši da se raspravlja 

kao da se ne radi o našem vrtiću, na što je g. Prosenjak odgovorio kako se radi o pravilniku 

koji je propisan i koji se mora poštivati. 



Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet  

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Godišnjeg izvještaja za razdoblje 1.01.-31.12.2017. godine 

Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje podružnica „Ivančica“ Koprivnički Ivanec 

 

Točka 2. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je u Izvješću vidljivo koja količina i koja vrsta 

otpada je zbrinuta s područja Općine Koprivnički Ivanec. Stvari koje su se određivale tijekom 

2017. godine je sanacija odlagališta „Prosišće“ te je skrenuo pažnju da se tijekom 2017. 

godine popriličan iznos izdvojio za odvoz otpada sa groblja. Radi se o velikom iznosu, te je 

bio dogovor da djelatnicima da bi se taj odvoz trebao više kontrolirati jer nije svejedno da li 

oni idu na volumen i odvezu pola kontejnera ili cijeli, lampaša ili vijenaca.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu 

 

Točka 3. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na Izvješće te napomenuo kako je slično prethodnom. 

Na području općine je nekoliko „divljih“ odlagališta otpada s time da lokacija „divljeg“ 

odlagališta u Kunovcu točnije na granici sa Kunovec Bregom je još uvijek u k.o. Koprivnica. 

U planu je akcija „Zelena čistka“ i čišćenje svih tih lokacija, a prema dobivenim podacima po 

izmjeri granica će biti sama željeznička pruga i u budućnosti će taj dio pripasti općini. 

Osvrnuo se da će za sanacije koje će biti kroz predstojeće godine biti utrošena i značajna 

sredstva pa je u planu stavljanje video nadzora sa bežičnim sustavom koji ima „real time“ 

stavljati podatke na server, te će se vidjeti tko dovozi otpad pa će se isti moći i sankcionirati 

od strane komunalnog redara.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima otklanjanja  

odbačenog otpada u 2017. godini 

 

Točka 4. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se dio nadovezuje na prethodno izvješće da će se 

tijekom 2018. godine sprovoditi sanacija postojećih „divljih“ odlagališta s time da smo se mi 

prijavili na natječaj Edukativne izobrazbe za gospodarenje otpadom na način da se mještani 

educiraju letcima, radionicama u dječjim vrtićima i školama te da se organiziraju seminari da 

se na pravilan način zbrinjava otpad. Od 1.11. dužni smo razvrstavati na kućnom pragu. Što se 

tiče odlagališta svih pet će se u suradnji sa Piškornicom i lokalnim stanovništvom očistiti u 

akciji „Zelena čistka“ koja bi trebala biti u travnju. 

Jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada  

na području Općine Koprivnički Ivanec za 2018. Godinu 

 

Točka 5. 

 

Općinski načelnik se osvrnuo na ustrojstvo poljoprivredno-komunalnog redarstva 

zajedno sa Općinom Đelekovec i Općinom Drnje, te da se pod tim smatra da se nadzire 



zaraslo zemljište, te vodi briga oko spaljivanja korova i nadziru sve ostale mjere za uređivanje 

i održavanje poljoprivrednih rudina i zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. U 2017. 

godini se nije to baš tko primjenjivalo, no u ovoj godini će se vršiti stroža kontrola.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi,  

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od 

požara na poljoprivrednom zemljištu  

na području Općine Koprivnički Ivanec za 2017. Godinu 

 

Točka 6. 

 

Općinski načelnik je osvrnuo na plan u programu bilo planirano od 307 tisuća kuna, a 

realizirano je 294.506,11 kuna. Na javne površine odnosno izgradnju nogostupa u naselju 

Koprivnički Ivanec utrošeno je 128.193,61 kuna, za ishođenje dokumentacije za 

rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 27.750,00 kuna a konkretno se odnosi na nerazvrstanu 

cestu Botinovec-Grbaševec i proširenje parkirališta na groblju u Koprivničkom Ivancu 

138.562,50 kuna koje dijelom financirano sredstvima ministarstva.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

  

Točka 7. 

 

 Za održavanje komunalne infrastrukture je predviđeno 211.000,00 kuna, a ostvareno 

172.036,59 kuna. Povećanje je na stavki za održavanje čistoće i odvoz smeća s javnih 

površina i sanaciju divljih deponija na 14.076,78 kuna, kao i na održavanju javnih površina no 

nije zasađeno ukrasno bilje već se trošak od 17.376,75 kuna odnosi na iscrtavanje crta na 

pješačko-biciklističkoj stazi, te kupnja šahta blizu škole.  

 Jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

Točka 8. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je kasno bio raspisan natječaj, ali nije se moglo 

puno ni utjecati na isplatu jer svi znaju kakva je bila situacija, pa je isplaćeno kako je i 

prikazano. Po nalogu revizije ne mogu se sredstva isplaćivati u narednoj godini.  

 Jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

 Točka 9. 

 

 Ista je situacija kao i kod programa u kulturi, isplaćeno je koliko se moglo, svi su 

dobili puno manje od planiranoga. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

 

 



ZAKLJUČAK 

o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

  

Točka 10. 

 

U proračunu je bilo predviđeno 550.000,00 kuna za rad vrtića, no utrošeno je 

504.166,367 kuna i nema nikakvih dugovanja prema vrtiću. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

Točka 11. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je razlika od onoga što je planirano, a odnosilo se 

na pomoći obiteljima i kućanstvima, naknade za djecu i obitelj, pomoć umirovljenicima, 

pomoć i njega u kući (geronto domaćica), školska kuhinja te ostale naknade koje se odnose i 

na kupnju radnih bilježnica, darova. 

 G. Salajec je zatražio pojašnjenje pomoći obiteljima i kućanstvima. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se pomoć odnosi se na prijevoz Čazmatransa 

učenika iz Botinovca, sufinanciranje školske ekskurzije, sufinanciranje uplate roditelja za 

dječji vrtić prema odlukama, jednokratne novčane pomoći po socijalnom vijeću te sredstava 

za ogrjev koji ide iz županijskog proračuna, ali mi sredstva moramo sprovesti kroz proračun, 

taxi služba „Sunce“. 

 Gđu. Geršić je zanimalo o kakvoj se taxi službi radi, pa je pojašnjeno da je riječ o 

prijevozu invalidnih osoba u svoti 42,00 kune. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

Točka 12. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako su planirana sredstva za zaštitu od požara bila 

134.000,00 kuna, no nažalost je isplaćeno svega 52.000,00 kuna. To je izvješće za prošlu 

godinu i napomenuo je da je ove godine počela puno dinamičnije isplata i vjeruje da će se 

predviđeni iznos za ovu godinu moći isplatiti.  

 G- Salajeca je interesiralo koliki je naš osnovni proračun da je ovo 4,7%. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako su prema konačnom obračunu ukupnu prihodi su 

7.866.941,00 kuna, a porezni prihodi 1.225.000,00 kuna i od toga ide 4,7%.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zaštiti od požara 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

  

Točka 13. 

 

 Sredstva se odnose na legalizaciju i od planiranih prihodovano je 51.714,45 kuna koje 

su utrošene na izgradnju i rekonstrukciju javnih prometnih površina. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 



ZAKLJUČAK 

o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 14. 

 

 Šumski doprinos je planiran od 8.000,00 kuna, a ostvaren je prihod od 6.855,75 kuna, 

a utrošen je na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 15. 

 

 -Općinski načelnik se osvrnuo na problematiku dječjeg vrtića napomenuvši kako je 

problem da niti jedna općina ne želi preuzeti odgovornost konsolidacije i smatra da je to veliki 

problem. Za mjesec dana će se Općina Drnje sigurno odcijepiti i ukoliko se ostali osnivači ne 

dogovore tko će preuzeti vodstvo vrtića postoji mogućnost zatvaranja. Pravilnik o radu se 

počeo primjenjivati retroaktivno i tu se ne može više ništa učiniti, međutim problem je što je 

uprava imala puno veće ovlasti. Prilikom povećanja broja osnivača poslovanje bi trebalo biti 

jeftinije za postojeće osnivače, no do toga nije došlo obzirom da je prema pravilniku bilo 

povećanje plaća samo upravi i iz toga proizlazi višak. Napomenuo da se do sada nisu nikada 

događale takve stvari te kako je u zbirnom financijskom izvješću knjiženo 280 tisuća kuna na 

poljoprivredu. Upravno vijeće nema predsjednicu, niti jednog člana i ne zna se kako to 

trenutno funkcionira. Općine Hlebine i Đelekovec su premali, Općina Gola se ne želi time 

baviti, Općina Koprivnički bregi nemaju resurse i ne žele se tim baviti, mi si ne možemo 

dopustiti rizik da dođe do ovrhe, ali nemožemo se igrati tuđim novcima. 

 G. Prosenjaka je zanimalo zašto konkretno Općina Drnje želi istupiti na što je općinski 

načelnik odgovorio kako je razlog da uprava nije dobro određivala svoj posao, a smatraju da 

mogu pokriti troškove za samostalni vrtić i mogu prihvatiti još dvije općine.  

 G. Salajca je interesiralo koja će biti razlika financijski ako ostalih 6 osnivača ostane i 

da li će se dugovi vući dalje. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je 7 osnivača sufinanciralo rad vrtića i upravu i 

osvrnuo da po papirima koje oni dostavljaju ne izgleda baš dobro, a zna se da bi trebali biti u 

plusu sa financijama. Napomenuo je kako nema dugova, ali nastaju novi troškovi. 

G. Prosenjaka je zanimalo zašto bi uopće u Drnju bilo sjedište vrtića ako Drnje više 

nema ništa s time. 

Općinski načelnik je opet ponovio da nitko to ne želi i problem je tko će na svoj 

proračun preuzeti odgovornost, te ga stoga zanima mišljenje članova vijeća, što po tom 

pitanju učiniti i kako se postaviti u problematici. Nije problem što se Drnje izdvaja jer se i 

njima možemo priključiti i nemamo nikakvih problem, no napomenuo je kako ga brine što će 

se destiti ako se preostali osnivači ne dogovore oko nositelja konsolidacije. Općina Gola je 

preudaljena, Koprivnički Bregi su malo dalje, no nemaju mogućnosti za preuzimanjem što 

znači da dvije, po njegovom mišljenju, najjače općine su već u početku otpale. Kod nas je 

ogroman rizik. Hlebine su male.  

G. Prosenjak je napomenuo kako je shvatio da Općina Drnje želi imati Upravno 

vijeće, biti glava vrtića a ostali ako se žele priključiti morati će prihvatiti njegove uvjete.  

Općinski načelnik je zamolio mišljenja o rješavanju „goruče“ problematike, da li se 

priključiti Općini Drnje ili preuzeti konsolidaciju za što apsolutno nismo 

Pročelnik je napomenuo da mi ni kadrovski nismo u mogućnosti rješavati istu.  



Gđa. Blažević je napomenula kako će svih 6 općina imati problem kuda sa djecom i da 

se na neki način to mora riješiti.  

G. Petričevića je interesiralo da li su nam dosadašnja izdvajanja za vrtić dovoljna ako 

prijeđemo u novi vrtić odnosno u Općinu Drnje, na što je općinski načelnik potvrdno 

odgovorio. No isto tako moramo se točno raspitati oko uvjeta.  

G. Petričević je mišljenja da smo, ukoliko su naša sredstva dovoljna, izdvajanja 

roditelja ista, plaće odgajatelja ista,  riješili svoj problem ako se priključimo Drnju. 

Gđu. Blažević je interesiralo da li ima informacija koje će to još dvije općine biti 

priključene, na što je općinski načelnik odgovorio da se za sada još ne zna. 

G. Prosenjak je iznio mišljenje da se o svemu raspravlja samo ne o djeci koja su 

najbitnija. 

Gđa. Blažević je rekla kako se stalno vrtimo u krug i nemamo nikakvo stajalište, te ju 

zanima ako ostaje 6 općina i netko preuzme konsolidaciju, da li je izrađena kakva računica 

financiranja, jer smatra da bi od tuda trebalo i krenuti. Ukoliko se troškovi povećavaju, logika 

bi bila da se razgovara sa načelnikom Dombajem. 

Općinski načelnik je napomenuo kako će se raspitati da li su proračunska sredstva i 

sredstva roditelja ista i dostatna za rad novog vrtića, te ukoliko jesu, potrebno je na vijeću 

donijeti odluku. 

 

-Općinski načelnik je osvrnuo na izgradnju škole, napomenuvši kako će se ove godine 

rješavati kompletna dokumentacija ispočetka. Osvrnuo se na problematiku oko dokumentacije 

odnosno rješavanje kabineta, pa dvorane, pa vanjskih sadržaja. Županija vodi ishodovanje 

nove dokumentacije, a razlika će se pokriti. Kad dokumentacija bude gotova znati će se što 

dalje. Nada se da će krajem godine biti završeno.  

 

-Predsjednika je zanimala organizacija Dana Općine koji nam slijedi. 

Općinski načelnik je napomenuo kako su 22.06 (petak) i 25.06. (ponedjeljak) državni 

praznici i imamo 4 dana na raspolaganju. Plan je da se 22. i 23. Napravi sajam predstavljanja 

naših OPG-ova, udruga, gdje će sudjelovati još dvije prijateljske općine a to su Drnje i 

Koprivnički Bregi. Za petak je predviđeno takmičenje u kuhanju gulaša između tri općine.U 

subotu je svečana sjednica i to oko 12 sati budući da imamo prostora. Nakon sjednice je kratki 

koncert violončelista, nastup folklora i predstavljanje Kraft pive iz Križevaca uz ribe koju 

peku veterani, s time da to bude kao na sajmu, natjecanje udruga žena u pečenju kolača i 3 

općine sudjeluju. Prošlih godina je ugostitelj imao svoj sadržaj dva dana i mišljenja je da tako 

bude i ove godine, s time da ukoliko ima zainteresiranih ugostitelja da osigura muziku i sve 

čime se bavi.  

Predsjednik je apelirao na općinskog načelnika da razgovara sa ugostiteljem koji je 

zainteresiran za tako nešto jer smatra da se to ne može čekati 5. mjesec jer se svaki mora za 

tako nešto i pripremiti. Smatra da su to udarni datumi i da će teško biti naći nešto dobro. 

Ostale općine imaju Škoru, Zečića itd. što ne znači da i mi moramo baš tako, ali smatra da 

svakako mora biti nešto dobro. Konkretno je rekako kako treba dovesti ugostitelja koji će 

dovesti dobru glazbu za zabavu ili sudjelovati u plaćanju glazbe sa 50% iznosa.  

Općinski načelnik je napomenuo kako će razgovarati, ali općina ne može sudjelovati u 

financiranju muzike nekom tko će dobro prihodovati. Ako se dovede i neko zvučno ime i 

misli postavljati iza doma šator, mi možemo zaboraviti na sajam.  

 

-G. Salajec se osvrnuo na zavoženi put od Botinovca do Grbaševca napomenuvši kako 

je isto trajalo niti tjedan dana, što znači da je novac utrošen badava i treba pitati struku što 

učiniti. Rasinja je ponovno navozila žuti šljunak. 

Općinski načelnik je pojasnio kako se žurno moralo odreagirati jer ide autobusna 

linija. 



G. Prosenjak je napomenuo da je potrebno navoziti kamen kakav je na željezničkoj 

pruzi. 

 

-Gđa. Kovač se osvrnula na pružni prijelaz u Kunovcu koji je u jako lošem stanju kao i 

cesta oko njega. Općinski načelnik je napomenuo da isti moraju sanirati Hrvatske željeznice, a 

cestu ŽUC. 

G. Prosenjak je napomenuo kako je potrebno poslati dopis HŽ Infrastrukturi da se 

sanira sam putni prijelaz, te kako su to već i trebali prema planu. 

 

-Općinski načelnik je napomenuo kako će se izvršiti sanacija u Pustakovcu nakon što 

se poslovođa Kominga vrati s bolovanja. Zamolio je prisutne da se prijave rupe na općinskoj 

cesti kako bi se mogle sanirati.  

 

-G. Prašnički je apelirao na makivanje drva koja se od praznika nalaze u kružnom 

toku. 

 

G. Salajec je napomenuo da je potrebno sanirati dječje igralište u Botinovcu, te da bi 

Koming trebao maknuti tablu s igrališta, te ga zanimalo što sa poljoprivrednicima koji su 

izorali grabe i voda uništava puteve ili gdje su prekopani putevi. 

Općinski načelnik je upoznat sa situacijom oko puteva i komunalni redar će poduzeti 

mjere oko toga. Osvrnuo se na potrganu bankinu u Kunovcu kod Kasandre napomenuvši kako 

je bila velika količina vode koja je dolazila iz Kunovec Brega, a grabe nisu kapaciteta da bi to 

mogle odvoditi, te se ne može iskopati dublji kanal, ali će se sanirati koliko se može. 

 

-G. Petričević se osvrnuo na točku 5. dnevnog reda gde su spominjane agrotehničke 

mjere u poljoprivedi, te da je trebalo uvrstiti i zabranu odvoza fekalnih voda. Općinski 

načelnik je pojasnio kako tako nešto postoji, ali komunani redar ne može dežurati.  

 

-Općinski načelnik je napomenuo g. Potrošku da dostavi rješenje o upisu nogometnog 

kluba. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 22,00 sata. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                                    Predsjednik: 

      Alen Jančevec, mag.oec.                                                       Mihael Sremec, dipl.oec. 

 

 

  

  


