
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  21. svibnja 2018. 

 

 

 Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 21. svibnja 

2018. godine s početkom u 20,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/04, Urbroj: 2137/09-18-1 od 16. 

svibnja 2018. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Aleksandar Potroško, 

6. Kristijan Prašnički, 

7. Rade Prosenjak, 

8. Ivica Salajec, 

9. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

 

b) ostali prisutni: 

Dušan Dulikravić – Aeroklub Krila Koprivnica, Dijana Telebar – knjigovotkinja, 

Mario Švegović – općinski načelnik, Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika, 

Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši referent i Dubravka Bebek – referentica 

općih poslova, zapisničar. 

 

c) Nije prisutan Ivica Petričević – član Općinskog vijeća koji je svoj nedolazak 

opravdao.  

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje zamolbe Aerokluba Krila Koprivnice o otpisu dugovanja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta, 

2. Informacija o prijedlogu Ugovora o naknadi za opterećenje cesta između 

Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. i Općine Koprivnički Ivanec, 

3. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Koprivnički Ivanec, 

4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec 

za 2017. godinu, 

5. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i 

davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

6. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički 

Ivanec, 

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa ukupnog razvoja 

Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu, 



8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 

9. Donošenje Odluke o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 

10. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Hrvatske 

gorske službe spašavanja – stanica Koprivnica i Općine Koprivnički Ivanec, 

11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave sustava video nadzora divljeg 

odlagališta otpada „Prosišće“ u Koprivničkom Ivancu. 

12. Razno. 

 

Zapisnici sa 10. i 11. sjednice jednoglasno (sa 10  glasova ZA) su usvojeni. 

 

Predsjednik je dao izmjenu naziva 9. točke u: Donošenje Odluke o sufinanciranju 

mikročipiranja pasa na području Općine Koprivnički Ivanec. 

 

Dnevni red jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) usvojen. 

 

Točka 1. 

 

Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o razmatranju zamolbe aerokluba Krila 

Koprivnice te napomenuo da je prošle godine bio razgovor sa predsjednikom kluba, te da 

općini zakon nalaže da mora naplatiti komunalne naknade koje se fakturiraju na području 

općine a tako i najam zemljišta. Tu se konkretno radi o zakupu zemljište od 11 ha površine i 

svi poljoprivrednici koji imaju u zakupu zemljište dužni su platiti svoje obveze, pa tako i 

aeroklub Krila Koprivnice. Izašlo se ususret predsjedniku da se pozove na sjednicu te da 

čujete i njihovu stranu priče i dug prema općini koji iznosi cca 23 tisuće kuna.  

G. Dulikravić se osvrnuo na nastale okolnosti vezane za ugovor o najmu zemljišta na 

kojem je trenutno površina za slijetanje i uzletanje zrakoplova. Napomenuo je kako je klub 

ispao kolateralna žrtva, te upoznao prisutne sa početkom rada aerokluba koji je nastao od 

prijašnjeg aerokluba Koprivnica koji je imao svoj aerodrom koji je opet nekom tranzicijom to 

zemljište iskoristio za Podravsko gospodarstvo. Stjecajem okolnosti sadašnji aeroklub je 

dobio sadašnje zemljište kao neku vrstu kompenzacije za to. Na prijedlog tadašnjeg župana g. 

Friščića dogovoreno je da se napravi ugovor o najmu sa lokalnom samoupravom te da će 

županija subvencionirati sredstva klubu za najam obzirom da se radi o objektu od općeg 

društvenog interesa. Napomenuo je kako aeroklub ta sredstva nije nikad dobio. Da bi se 

površina registrirala kao aerodrom bilo je potrebno prema ministarstvu prometa i veza dati 

nekakav dokument da su u posjedu. Tranzicijom je zemljište opet dato na upravljanje državi, 

opet se očekuje da će biti dato JLS. Napomenuo je kako je klub zakonski registrirana udruga 

gdje svatko može biti član, rad je javan, imaju međunarodnu suradnju sa klubovima. Sami su 

isfinancirali legalizaciju objekta i dosta ih je financijski opteretilo. Osvrnuo se na to da u 

slučaju prestanka sa radom udruge, prema njihovom statutu imovinu stječe JLS na čijem 

području je sjedište kluba, te smatra da općina neće ništa izgubiti. Zamolio je da općina izađe 

u susret klubu i pozitivno razmotri zamolbu.  

Gđa. Blažević se osvrnula na zamolbu odnosno dio koji govori o okolnostima nastalim 

vezane uz ugovor o najmu zemljišta, postavivši pitanje da li ugovor o najmu pravno gledajući 

uopće može biti bez ikakve naknade. Smatra da sam ugovor o najmu podrazumijeva i 

nekakvu najamninu, a drugo je ugovor o darovanju.  

Pročelnik je pojasnio da se radi o ugovoru o zakupu koji je istekao i imao je svoju 

zakupninu.  

G. Salajec se osvrnuo na dopis napominjući kako ne vidi svrhu dopisa budući da je 

navedeno kako se u toku trajanja ugovora o najmu promijenila zakonska regulativa nad 

spomenutim zemljištem i prešla je u nadležnost državnog upravljanja te kako smatraju da se 



proizveo uvjet kako nisu dužni platiti najam jer Općina Koprivnički Ivanec nije nadležna. Iz 

svega navedenog ne vidi razlog zašto se uopće o svemu raspravlja ako je g. Dulikravić 

ocijenio kako općina nije nadležna.  

G. Dulikravić je napomenuo kako prema njegovim saznanjima vlasnik zemljišta je 

država.  

Pročelnik je pojasnio kako je ugovor bio o najmu zemljišta. Obzirom da je općina 

dobila određene površine od države za poslovnu zonu, tako je sama površina aerodroma cca 2 

ha vlasništvo općine, ali ne jedinstveno nego ne nekoliko parcela. U međuvremenu se 

promijenio i prostorni plan pa to više nije poljoprivredno već građevinsko zemljište. Novom 

izmjerom se mora definirati status zemljišta sa RH u smislu da li će biti općinsko ili u cjelini. 

Novi je zakon o poljoprivrednom zemljištu no on ne dotiče zonu jer je to građevinsko 

zemljište. Činjenica je da aeroklub koristi zemljište i dalje, ne plaća najam, ugovor je istekao i 

nije bilo više uvjeta da općina to produži ili da novi zakup. Obzirom da je klub platio prošle 

godine nekih 500-tinjak kuna, nije zastara i dalje je obveznik po ugovoru. 

G. Jančevec je napomenuo kako je točno da općina nije nadležna ali općina provodi 

naplatu za sve ugovore koji su sklopljeni sa agencijom za upravljanje državnom imovinom. 

Iako je to državno zemljište, općina je dužna provoditi sve, slati uplatnice, pratiti realizaciju 

ugovora, provoditi naplatu, jer i određeni postotak od uplata ide u proračun općine. Činjenica 

je da je to državno zemljište no sav prihod ne ide državni proračun, postotak ide u općinski.  

G. Dulikravić se osvrnuo na zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na 

snagu, te napomenuo kako je bio u Agenciji za poljoprivredno zemljište u Križevcima gdje 

mu je prezentirano kako oni nemaju nadležnosti nad time i u državnom je interesu. Još 

jednom je apelirao da se ako je moguće dugovanje otpiše.  

Općinski načelnik se osvrnuo na to kako je općina dužna naplatiti zakup, komunalne 

naknade, jedan dio ide i u općinski proračun. Po tome ispada da je općina klub na neki način 

financirala jer država traži svoje bez obzira da li se naplatilo ili ne. Napomenuo je da dio oko 

sufinanciranja ne dolazi u obzir zato jer klub nije registriran na području Općine Koprivnički 

Ivanec već na području grada. Dug ne smijemo otpisati, a ne bi bilo pravedno niti prema 

poljoprivrednicima koji svoje obveze zakupa redovito podmiruju i doprinose u proračun.  

G. Vrban se složio kako otpis duga ne bi bio pravedan prema 22 OPG-a koji redovito 

podmiruju svoje obveze, jedino ako u zakonskim okvirima postoji mogućnost da se 

kompenzacijom nešto riješi ili da se uplaćuje na rate. 

G. Dulikravić se osvrnuo da je jedna tarifa za oranicu, a druga za livadu te da je 

činjenica kao je parcela zavedena kao oranica, a u stvari je livada. Možda postoji mogućnost 

korekcije ugovora u tom smislu pa da se svota umanji. Napomenuo je kako dio parcele koristi 

g. Novoselec te za to plaća određenu svotu. 

Pročelnik je napomenuo kako se ugovor više ne može korigirati, on nije na snazi, ali 

su ostali dugovi po njemu i pitanje je kako ih riješiti. Jedino da vijeće razmotri plaćanje na 

određeni broj rata.  

G. Dulikravića je interesiralo da li je iznos može prepoloviti. 

G. Salajec se uključio u raspravu napomenuvši kako g. Dulikravić tvrdi da oni daju 

zemljište u podzakup, prihoduju od tog zemljišta a ne bi platili najam, te kako to sigurno ne 

ide zajedno.  

G. Dulikravić je pojasnio da je g. Novoselec član kluba i dala se mogućnost da pokosi 

pistu, a opet pošto ta trava njemu koristi, sam je ponudio iznos i to je riješeno unutar kluba. 

Smatra da je stvar terminologije te da nisu dali u podnajam već je dato klubu na raspolaganje 

da si pokosi travu.  

Predsjednik se zahvalio g. Dulikraviću te napomenuo kako će vijeće razmotriti sve 

izneseno te obavijestiti klub o odluci. 

Općinski načelnik se ponovno osvrnuo na izlaganje g. Dulikravića napomenuvši kako 

sve zgrade od udruga ionako idu JLS na čijem su području, a kod njih je situacija da klub nije 

registriran na području općine. S druge strane opet je napomenuo kako nije pravedno prema 



ostalim poljoprivrednicima koji svoje obveze redovito podmiruju, s time da klub uvjetuje da 

se na okolnim parcelama siju niske kulture zbog staze i s te strane su opet ti poljoprivrednici 

na neki način zakinuti. Nadalje, čulo se na koji način se funkcionira sa dijelom tog zemljišta, 

što znači koriste a ne bi platili. Smatra da su obvezni platiti zakup, te sugerirao da se 

eventualno da otplata dugovanja na rate do kraja godine, ali oslobađanje nikako.  

Gđu. Kovač je interesiralo što se moglo napraviti nakon što je ugovor istekao. 

Pročelnik je pojasnio kako je ugovor istekao, te godinama nije dalje ništa uređeno.  

G. Jančevec je napomenuo kako se radi o državnom zemljištu a ne općinskom, te oni 

niz godina koriste zemljište bez nove zakupnine, a po starom ugovoru je ostalo dugovanje. 

G. Prosenjak se također osvrnuo na to kako se nije ozbiljno po tom pitanju 

interveniralo i dalo do znanja da se dugovanje naplati ili da se više ne koristi površina. 

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

Z A K LJ U Č A K 

o odobravanju obročne otplate dugovanja  

 Točka 2. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na pravilnik koji definira da JLS s čijeg područja se vozi 

smeće na naše područje još uvijek na snazi i svaka ta JLS je dužna općini plaćani naknadu za 

zbrinjavanje otpada. Napomenuo je kako su održana dva sastanka na tu temu sa 

predstavnicima tvrtke Piškornica i g. Radikovića direktora PREKOM-a koji zastupa 12 općina 

i Grad Prelog. Smatra da bi sve bilo u redu da je stvarno dogovoreno sa županima da svi koji 

su na području 4 županije pristanu na takvu naplatu, a na kraju se definiralo da komunalna 

naknada kakvu su oni predlagali ne može ići, te je ostalo da se ista preimenuje kao naknada za 

opterećenje cesta. Napomenuo je kako je prilikom potpisivanja ugovora upitao župana g. 

Čačića da li može porazgovarati sa gradonačelnicima i načelnicima sa svog područja da se 

prihvati prijedlog i počinje naplaćivati na taj način, no direktor Ružman je zauzeo obrambeni 

stav kao da bi on kao općinski načelnik trebao urgirati kod svih tih 50-ak općina i gradova 

koji su trenutno u ovrsi, no nije se s tim složio već da bi to trebao riješiti onaj koji je poslao 

dopis ministarstva. Općina je poslala sve ugovore, nakon toga fakture i nitko se nije udostojao 

nazvati i pitati o čemu se radi. Svi su bili vođeni sa g. Jozinovićem. Sada kada je to krenulo 

dalje nude se svakakvi prijedlozi. Zakonski bi se to i moglo sprovesti no napomenuo je kako 

nude 30,00 kuna fiksno. Sam je bio protivnik toga jer 31.12.2018. godine ide nova uredba 

gdje će biti naplaćena i kazna te da će se taj iznos svakako podigao. Inzistirao je da to bude 

10% od osnovne cijene koja je sada. Protivnici su toga jer bi se podigla i cijena za opterećenje 

cesta. Na kraju sastanka je bio komentar kako bi mogli biti sretni da nam i tih 10-12 općina i 

gradova plaća. Podsjetio je da je donijeta odluka da se kreće u ovrhu u 100%-tnom iznosu. 

Ponovio je da nude 30,00 kuna 10-15 općina i povlačenje svih ovrha. Postavio je pitanje tko 

je spreman iza toga stajati. U slučaju da dođe inspekcija postavit će se pitanje na temelju čega 

su se povukle sve fakture koje su poslane, odnosno zašto od 60 je riješeno sa njih 10-ak. 

Naglasio je da u ovom trenutku ne vidi rješenje, te kako nitko od župana nije bio zainteresiran 

da se sa svojim načelnicima i gradonačelnicima porazgovara. Osvrnuo se na to da se tvrtka 

Piškornica iselila iz općinskih prostorija budući da planiraju zaposliti još djelatnika i potreban 

im je veći prostor. 

 Predsjednik se nije složio sa izlaganjem općinskog načelnika oko naplate 10-15 

općina. Napomenuo je kao je postavio pitanje da li nude 30,00 kuna za tih 10 općina koje 

predstavljaju ili sve 4 županije, na što je g. Radiković odgovorio da će oni riješiti Međimursku 

županiju i da će se riješiti Krapinsko-zagorska, a g. Ružman će riješiti Varaždinsku županiju, 

te da će na kraju potpisati i naša županija. Tih 30,00 kuna ne garantiraju ali da će plaćati sve 

JLS koje ovdje dovoze smeće.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na to da je bilo puno toga rečeno na održanim 

sastancima no opet je napomenuo kako je i što je direktno upitao g. Čačića te mu je 



odgovoreno da on ne može na njih utjecati jer nisu svi politički isto orijentirani, te opet 

ponovio ranije iznesene informacije. Također skrenuo je pozornost na to da općina i ne može 

kontaktirati ostale JLS-e jer do danas Piškornica nije dostavila popis, a količine su dobivene 

od Agencije za zaštitu okoliša te je na temelju toga je poslano. Smatra da nije u redu takvo 

ponašanje, te kako je pola godine tu i potrebno je početi sa naplatom. 

 Predsjednik je predložio da se na slijedeću sjednicu pozove g. Ružman i predstavnike 

komunalnog poduzeća koji su bili na sastanku. 

 Pročelnik se osvrnuo da danu informaciju g. Ružmana kako će sjedište tvrtke ostati u 

Koprivničkom Ivancu, a za tri dana je došao poziv za sjednicu Nadzornog odbora sa točkom 

suglasnosti o promjeni adrese sjedišta tvrtke na Koprivnicu, što je većinom glasova i 

podržano.  

 G. Prosenjak se složio sa iznesenim od strane predsjednika, te napomenuo kako je to 

na tom sastanku stvarno tako bilo i rečeno. Što se tiče naknade, kad se razgovaralo o tih 15%, 

predložio je da se u klauzuli ugovora stavi, obzirom na rast cijena što se očekuje, da se rastom 

cijena povećava naknada koja će se naplaćivati od tih lokalnih samouprava. Osvrnuo se na to 

da je općina imala popis kad je slala ovrhe, a s druge strane nije se te iste predstavnike JLS-a 

moglo pozvati na sastanak. Iznio je mišljenje da nema komunikacije, te ne vidi problem u 

tome da se svi zajedno pozovu na sastanak i proba dogovoriti. Napomenuo je da dok je bio 

sastanak da se pričalo jedno, a danas općinski načelnik govori sasvim suprotno od toga. 

Također, osvrnuo se na gubitak prihoda od poreza na dobit zbog mijenjanja adrese tvrtke.  

 G. Jančevec se osvrnuo na promjenu adrese napomenuvši kako je adresu promijenila 

tvrtka Piškornica d.o.o., dok Piškornica-sanacijsko odlagalište još uvijek nema osnovani 

nadzorni odbor i još nisu riješeni stvari.  

 Općinski načelnik se složio oko toga da se moglo razgovarati, no mišljenja je da su i 

oni htjeli nakon poslanih ugovora o naplati razgovarati vjerojatno bi se javili i razgovarali o 

tome. Nekoliko puta se općina u pisanom obliku očitovala i nikad nismo dobili odgovor, tim 

više nisu nikad ni kontaktirali općinu već Piškornicu točnije tadašnjeg direktora Jozinovića. 

Dopis je mail-om došao i na općinu i u istom se navodi kako JLS tu naknadu nisu dužne 

plaćati, a da bi se prije dvije godine isti g. Jozinović općini očitovao kako to nije dužna plaćati 

Piškornica već JLS, što znači da je tu postojala manipulacija sa JLS-e i nije se problematika 

riješila. Nadalje, osvrnuo se na to da je Piškornica dužna pokazati ugovor o kojem pričaju i 

cijeni koja je tamo navedena (250,00 kn), kako bi mi mogli prema istoj krenuti sa nekim 

iznosima. Službena cijena je 340,00 kuna.  

 Predsjednik je napomenuo kako su se oni složili sa time da ako će cijena rasti, tako će 

ići i naknada, dok je općinski načelnik stava da to bude u postotku i nema potrebe za 

nikakvim aneksom ugovora jer samim porastom cijene automatski se povećava i naknada i to 

je vrlo čista i jednostavna opcija, no drugo pitanje je zašto oni na to ne žele pristati, već žele 

anekse i opet će se stvarati problemi.  

 Predsjednik se nije složio sa dosadašnjim iznošenjem općinskog načelnika pri tom 

napomenuvši kako manipulira sa vijećnicima, obzirom da na sastanku nije bilo sve tako 

prezentirano, na što je općinski načelnik zamolio da ne iznosi takve stavove.  

 Gđa. Kovač se osvrnula na to da nije održan sastanak sa svim JLS-ima i da je 

normalno da smo u poziciji tih JLS-a i da nam netko kaže kako ne moramo plaćati ništa 

sigurno bi se držali te strane i sigurno se ne bi prvi javili za plaćanje. Njima sigurno netko to 

savjetuje i zato se toga drže.  

 Općinski načelnik je pojasnio kako im to savjetuje Piškornica a ona nije mjerodavno 

tijelo da pojašnjava zakon. Osvrnuo se na to da tu nije riječ samo o 4 županije, već se radi i o 

Gradu Rijeci, Jatrebarskom itd, te je postavio pitanje što sa ostalima ako se potpišu ugovori 

samo sa 4 županije. 

 G. Prosenjak se osvrnuo na to da je razgovarano u tom smjeru da njima i dalje ide 

ovrha, a povlače se samo one sa kojima će se potpisati ugovor.  



 G. Salajec je napomenuo kako moramo biti svjesni da svaka JLS ima svojeg 

odvjetnika i da ih toliko koliko i JLS-a i svi se oni nečega drže.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako se informirao kod nekoliko odvjetnika te da 

ukoliko dođe do sporazuma na ovakav način ugovor je tajan i mora biti napomenuto da je 

opterećenje cesta u stvari naknada za zbrinjavanje otpada na što sigurno druga strana neće 

pristati jer to izbjegavaju.  

 Predsjednik je napomenuo kako je bilo spomenuto da su dvije mogućnosti, da bude 

opterećenje cesta i povećanje komunalne. 

 Općinski načelnik je napomeno kako ne može biti povećanje komunalne, već može 

stajati opterećenje cesta ali mora biti navedeno da je to u stvari naknada, jer se mora objasniti 

zašto se povuklo 50 ovrha i temeljem čega.  

 G. Salajca je interesiralo da li se izračunalo da li s tih 30,00 kn dobivamo više ili 

dobivamo sa 9% više.  

 Općinski načelnik je ponovio da je sa razlogom išao sa prijedlogom postotka jer dok 

se poveća cijena automatski se povećava i naknada, jer u protivnom ako se cijena promijeni 

oni mogu reći da primjerice ne daju 50,00 kn već 35,00 i opet ćemo imati probleme. Postavio 

je pitanje da li ostaje prijedlog da se pozovu predstavnici JLS-a i sa vijećem održi zajednički 

sastanak. 

 Predsjednik je konstatirao da smo izgubili 700 tisuća kuna do sada na što je općinski 

načelnik dao informaciju da smo do sada izgubili 12 milijuna kuna, s time da 2016. i 2017. 

godinu možemo zanemariti, odnosno ne možemo naplatiti.  

 Predsjednik smatra da sa tim ovrhama nećemo sigurno naplatiti te dvije godine, a 

ovako će se bar naplatiti bar 2018. godina, na  što je općinski načelnik napomenuo kako za 

2018. godinu ne možemo ići u naplatu jer nemamo podatke od HAOP-a. 

 G. Prosenjak je napomenuo da bi mi uopće nešto mogli naplatiti moramo imati ugovor.  

 Općinski načelnik se osvrnuo da su ta sredstva planirana u proračunu. 

 G. Salajec smatra da je, ako su ovrhe već poslane, netko već trebao biti ovršen.  

 Općinski načelnik je pojasnio da javni bilježnik pošalje ovrhu i ako se u roku od 8 

dana ne plati pokreće se sudski postupak, a kada će biti zakazana prva rasprava to ne možemo 

znati, ali sve skupa je dugoročni proces. 

 Gđu. Blažević je zanimalo tko bi trebao napraviti koncept nekakvog ugovora na što je 

općinski načelnik odvjetnici Barišić i Golubić. 

 Gđa. Blažević je zaključila neka se prvo napravi koncept ugovora pa dok se vidi što 

isti sadrži neka se ide u pregovore.  

 Općinski načelnik se složio sa time da je trebalo provesti razgovor te je predložio da se 

napravi koncept ugovora i kontaktirati sve JLS-e jer je po njegovom mišljenju to 

vjerodostojnije i legitimnije. 

 Nakon rasprave prihvaćen je prijedlog predsjednika da se na sjednicu Općinskog 

vijeća pozovu predstavnici komunalnih poduzeća i direktor Piškornice, odvjetnici obiju strana 

te da se raspravi o naknadi. 

  

Točka 3. 

 

 Pročelnik je pojasnio kako su nedavno bile izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi po kojima smo usklađivali Statut, ovime usklađujemo 

Poslovnik, s time da zadnja izmjena Zakona ne govori o izmjeni Poslovnika već se ovim 

putem rješavaju izmjene koje zbog objektivnih okolnosti nisu izvršene prilikom stupanja na 

snagu Zakona o lokalnim izborima i izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. Konstituirajuća sjednica se vodila po Zakonu obzirom da nam Poslovnik nije bio 

usklađen, pa se sada ovom Poslovničkom odlukom između ostalog i to regulira. 

 

 



 Bez rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

POSLOVNIČKA ODLUKA 

o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 4. 

 

 Pročelnik se osvrnuo na predmetni godišnji izvještaj te napomenuo kako je vidljivo da 

je 2016. godine izvršenje bilo -1.607.222,36 kuna, a na kraju 2017. godine -1.110.900,10 

kuna što znači za nekih 500.000,00 kuna je minus smanjen, što je svakako pozitivno. Kod 

prihoda manjak je komunalni doprinos koji se nije ostvario vezan uz gradnju RCGO-a i drugi 

najveći manjak je ekološka renta koja se nije ostvarila, a oboje je ostavljeno u rebalansu radi 

uravnoteženja. Što se tiče rashoda, sredstva za udruge i rad političkih stranaka nisu isplaćena 

zbog stanja u proračunu, a dugovanja se nisu smjela prenositi u iduću godinu, te je zbog toga 

maksimalno ušparano i time se smanjio minus od godine prije.  

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu 

 

Točka 5. 

 

 Pročelnik je pojasnio da se Program donosi temeljem novog Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu. Radi se o zakupu zemljišta u vlasništvu RH. Sredstva se mogu 

koristiti namjenski kao za npr. katastarsko-geodetske izmjere za što smo kompletni iznos i 

stavili jer imamo izmjeru u Kunovcu, osim toga može biti za uređenje ruralne infrastrukture – 

poljskih puteva i slično. Napomenuo kako se iznos nije razbijao na tri stvari budući da imamo 

izmjeru. Izvršenje programa se do 31.03. iduće godine mora dostaviti ministarstvu. 

 

Bez rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

PROGRAM 

o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 6.  

 

 G. Jančevec je dao informaciju kako je pristigla ponuda za kupnju zemljišta u 

Poslovnoj zoni te je potrebna odluka Općinskog vijeća, ukoliko Općinsko vijeće to odbori 

kreće se na sklapanje ugovora. Radi se o tvrtki Unijabeton d.o.o. iz Zagreba i za sada su 

zainteresirani za parcelu od 5000 m2 i do kraja godine još 5000m2. Na tom području 

namjeravaju graditi betonaru (proizvodnja betona, širenje na naše tržište), zaposliti do 10 

osoba. Sviđa ime se zona jer je blizu grada, uz državnu cestu. Napomenuo je kako su ozbiljan 

partner i uplatili su jamčevinu u iznosu od 30.000,00 kuna. Ponuda je temeljem procjene 

vrijednosti 60,00 kn m2 što je za traženu površinu 300.000,00 kuna. Prema izjavi koju su dali 

u roku 15 dana od potpisa ugovora uplatiti će 40% iznosa što je umanjeno za 10% jamčevine 

koju su već uplatili, a ostatak na 3 jednake mjesečne rate. U ponudi su rezervirali još 5000 m2 

koje namjeravaju kupiti do kraja ove godine. Radi se o parceli uz Đelekovečku cestu koja se 

nalazi točno preko puta koja je prošle godine prodana Šuriću. Trenutno je u zakupu Dario 

Martinaga koji će izaći iz zakupa ukoliko se to proda. Bitno je spomenuti da se u prijedlogu 

odluke o prodaji nalaze podaci o zk. ul. i k.č.br. 1192/3 površine 5000 m2, no to tako neće 

ostati budući da će se morati napraviti parcelacija tako da će se broj čestice promijeniti.  



 G. Salajec je postavio pitanje da li općina ima kakve dodatne troškove oko struje koja 

je potrebna investitoru, odnosno da li se mora nešto dograđivati, na što je g. Jančevec 

odgovorio da po našoj odluci na svakih 1000 m2 zemljišta ide 5 kW električke energije. U 

ovom slučaju to je 25 kW. Obzirom da su oni u ponudi naveli kako im je potrebno nekih 70 

kW električne energije oni će sa ovom kvadraturom i onom koju će još kupiti dobiti 50kW, a 

ostatak oni sami ugovaraju sa Elektrom.  

 G. Prosenjak je napomenuo kako je u odluci potrebno datumski definirati u koja tri 

mjeseca će oni platiti ostatak sredstava.  

 G. Jančevec je napomenuo kako u roku od 15 dana od sklapanja ugovora ide uplata 

40%, a nakon toga ostatak u tri mjesečne rate i za sada se nije moglo znati koji će to točno 

mjeseci biti, obzirom da tek vijeće mora donijeti odluku.  

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

 o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 7. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na izvješće o realziciji PUR-a za 2017. godini 

napomenuvši kako za uređenje centra općina nije prošla na natječaju, a za izgradnju 

nogostupa su osigurana sredstva. Rekonstrukcija cesta odnosno dokumentacija Botinovec-

Grbaševec je još uvijek u istoj fazi jer se čeka susjedna Općina Rasinja. Što se tiče proširenja 

parkirališta na groblju u Koprivničkom Ivancu ovih dana je potpisan ugovora za drugu fazu 

izgradnje. Krenulo se sa privlačenjem investitora u zonu, te su u toku neki preliminarni 

razgovori o prodaji parcela u zoni. Vezano na uređenje Kurije u razgovoru sa Porom partner 

je nađen no predstoje daljnji dogovori. Što se tiče rada udruga i klubova u prošloj godini nije 

bilo isplata zbog financijske situacije.  

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa ukupnog razvoja  

Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu, 

 

 Točka 8. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o tome da je u odluci o komunalnom redu 

koja je na snazi kazna za fizičke osobe 500,00 kuna i mišljenja je da to treba promijeniti 

odnosno povisiti na 1.000,00 kuna obzirom da imamo puno divljih odlagališta koja nisu 

napravili sami mještani općine jer je obilaskom utvrdio kako je nakon provedene akcije 

Zelena čistka, opet na lokaciji Krči bačena hrpa smeća. Odluka je vezana na točku 11. koju ću 

kasnije pojasniti. Napomenuo je kako se našao način, odnosno mehanizam, da se 

sankcioniraju oni koji to rade i dovoze otpad na odlagališta. Slaže se da ako netko napravi 

prekršaj i u zadanom roku isti sanira, ne plati kaznu, međutim ovo što se sad radi nema 

smisla. Mi saniramo odlagalište Prosišće, a ono se ponovno stvara i mišljenja je da tome treba 

stati na kraj. 

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o komunalnom redu 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

 

 

 

 



 Točka 9. 

 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je čipiranje pasa 90,00 kn + PDV, te podsjetio 

kako su proračunu za tu namjenu planirana sredstva od 10 tisuća kuna što nije dostatno i biti 

će potrebno raditi rebalans. Smatra da se sa mikročipiranjem mora krenuti zbog preventivnog 

razloga. Osvrnuo se aneks ugovora koji je potpisan sa VS Koprivnica, odnosno Skloništem za 

nezbrinute životinje, napomenuvši kako u slučaju da se odvoze psi lutalice, općina je dužna 

platiti čišćenje od parazita, cijepljenje, čipiranje i izlazak na teren što iznosi cca 1.200 kuna i 

još 30,00 kuna po danu smještaja u azilu. Smatra da je puno bolje da se pristupi čipiranju svih 

nečipiranih pasa i putem čitača će se moći utvrditi tko je vlasnik, te u slučaju lutanja i ulova, 

račun će se ispostaviti vlasniku psa. Obzirom na cijenu, mišljenja je da bi ipak trebalo 

sufinancirati mikročipiranje sa 62,50 kune, a 50,00 kuna da plaćaju vlasnici jer oni ipak 

moraju snositi dio odgovornosti i troška.  

 G. Salajec je upitao što će biti sa onim vlasnicima koji neće htjeti dati čipirati psa, na 

što je općinski načelnik odgovorio kako su po zakonu dužni izvršiti tu obvezu.  

 Općinski načelnik je dao informaciju kako je prošle godine na području općine bilo 

ulovljeno 23 pasa i u tom slučaju da ih je samo pola bilo čipirano, trošak za općinu bi bio 

puno manji. 

 G. Salajec i predsjednik su zaključili kako bi najbolje bilo da se plati puna cijena 

čipiranja pa će se riješiti problem. 

 G. Salajec je predložio da se točka prolongira za sljedeću sjednicu, a u međuvremenu 

od veterinarskih stanica prikupe podaci o čipiranim psima. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako su već podaci zatraženi, ali prema dostavljenom 

isti nisu ažurirani, te smatra da je potrebno što prije krenuti sa čipiranjem obzirom da je 

krenulo procjepljivanje. 

 G. Jančevec je pojasnio kako je samo ove godine tako veliki trošak, dok narednih neće 

biti, budući da će velika većina pasa biti čipirana. 

 G. Prosenjak smatra da je potrebno razgovarati sa veterinarskom stanicom oko cijene, 

jer smatra da nije u redu da je ista cijena za 300 pasa kao i za 2-3 psa. 

 G. Prašnički je mišljenja da obzirom na stanje proračuna ne treba razmišljati o 

financiranju punog iznosa, već o sufinanciranju. 

 Gđa. Blažević je predložila da općina čipira pse u punom iznosu, od veterinarske 

stanice dobije podatke o istom, te obzirom da je obveza vlasnika da psa čipira da se od 

vlasnika to i naplati. 

 Pročelnik je mišljenja da bi bilo dobro prolongirati točku obzirom da su bile različite 

informacije. 

 G. Jančevec je pojasnio da postoji potpora deminnimis po kojoj se mora izraditi 

program, a radi se o tome da li plaćanje čipiranja vrši općina ili mještani.  

 Nakon rasprave jednoglasno je zaključeno da se točka prolongira za slijedeću 

sjednicu vijeća. 

 

 Točka 10. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o sporazumu sa  Hrvatskom gorskom 

službom spašavanja, te su u proračunu planirana sredstva za istu namjenu. Upoznao je 

prisutne kako je održan sastanak sa tajnikom HGSS-a stanica Koprivnica na kojem su 

napomenute obveze općine i da bi se sve izrealiziralo potrebno je donijeti odluku o 

potpisivanju sporazuma. 

 G. Salajec je napomenuo je kako je to već bilo na jednoj sjednici, te kako je 

dogovoreno da će se načelnik raspitati kako su došli do svote od 10 tisuća kuna.  

 Općinski načelnik je pojasnio kako se razgovaralo o tome te da su oni dobili rješenje o 

svoti sukladno proračunu. 



 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o potpisivanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Hrvatske gorske službe spašavanja 

stanica Koprivnica i Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 11. 

 

 Općinski načelnik je prisutne upoznao sa postavom sustava video nadzora divljeg 

odlagališta „Prosišće“. Napomenuo kako je problem što na lokaciji nema napajanja te je 

potreban solarni sustav za napajanje. Osvrnuo se na smeće koje je dovezeno, napomenuvši 

kako više nema samo građevinskog otpada, već i odjeće i svega ostalog otpada. Ponuda je da 

se sustav video nadzora stavi na stup i pokriva 360 stupnjeva i šalje podatak na server, da se 

ne bi desilo da netko sruši stup. Nadalje, dvije pokretne kamere sa sim karticom koje šalju 

slike. Ukupni iznos je cca 23.500,00 kuna. Osvrnuo se na provedenu akciju „Zelena čistka“ 

napomenuvši da se samo sa dvije lokacije odvezlo nekoliko kontejnera smeća i da se svako 

takvo odlagalište ide sanirati, godišnje bi to stajalo sigurno 100 tisuća kuna. Napomenuo je 

kako nije problem samo bacanje otpada, već i to što se krade deponirani materijal za saniranje 

poljskih puteva, a što se tiče samog dovoza građevinskog otpada, mještani znaju i pitaju na 

općinu da li se slobodno deponira. 

 G. Jančevec je pojasnio kako se donosi odluka o pokretanju postupka nabave i iznos 

koji je općinski načelnik spominjao je samo informativni iznos u nekoj procijenjenoj 

vrijednosti koliko bi to stajalo. U postupku nabave će se prikupiti ponude i možda čak jeftinije 

proći. Druga stvar su dvije mobilne kamere za koje vijeće ne donosi odluku, jer je mala 

vrijednost i o tome odlučuje načelnik i mogu se postaviti ne neko drugo odlagalište. 

 G. Prosenjak se složio da je sve to u redu, samo je pitanje da li je snimka nadzorne 

kamere zakonsko sredstvo da se nekoga može kazniti, na  što je općinski načelnik odgovorio 

da u slučaju kada je stavljeno upozorenje da je prostor pod videonadzorom opravdano 

sredstvo. 

 Nakon provedene rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o pokretanju postupka nabave sustava video nadzora divljeg odlagališta  

otpada „Piškornice“ u Koprivničkom Ivancu 

 

 Točka 12. 

  

 -G. Jančevec je prisutne upoznao sa stanjem projekata u općini, napomenuvši kako 

projekt Ivanec centar nije prošao, dobivena je odluka od strane Agencije za plaćanje koja je 

bila nadzorno tijelo sa obrazloženjem da se projekt odbija zbog nedostatnosti raspoloživih 

sredstava. Što se tiče toga natječaja, općina je bila 122 na listi, a samo 102 projekta je prošlo.  

 Nadalje, prije nekoliko dana, potpisan je ugovor za završetak II. faze parkirališta 

groblja u Koprivničkom Ivancu od strane MRRFEU. 

 U srijedu je javno otvaranje ponuda za izgradnju nogostupa u sjevernom dijelu 

Koprivničke ulice. Ponude se zaprimaju elektronski i samim time do samog otvaranja nećemo 

znati da li će pristići koja ponuda. Ako će biti prihvatljivih ponuda i postupak bude uredan, 

moći će se krenuti i sa radovima.  

 Općina je prijavila projekt u suradnji sa Općinom Koprivnički Bregi, a projekt se zvao 

„Kultura u centru“ i svrha tog natječaja je bila sufinanciranje djelatnosti, opreme udruga koje 

djeluju na području kulture. Koprivnički Bregi su bili nositelj projekta, a partneri su Općina, 

DIF Koprivnički Ivanec, udruga žena Koprivnički Bregi i folklor iz Koprivničkih Bregi. Prije 

nekoliko dana je došao odgovor kako po to pitanju nismo prošli jer partner udruga žena 

Koprivnički Bregi nije riješila do kraja svoje stvari u registru udruga.  

 



 -Općinski načelnik je napomenuo kako je možda s jedne strane i dobro da projekt 

Ivanec centar za sada nije prošao, budući da je iznos projekta poprilično velik cca 8 milijuna 

kuna, s time da je bilo kako moramo uložiti svoja sredstva da bi dobili povrat, što je za općinu 

u ovom trenutku jako loše. Dobro je da ide nogostup i parkiralište groblja. Spomenuo je 

sanaciju poljskih puteva. Spoj između Pustakovca i Kunovca kod potoka je saniran po struci, 

napravljeni su betonski zidovi i stavljene cijeni promjera 60 cm, pa više nema opasnosti da se 

ispire šljunak uz cijev i da dođe do slijetanja u kanal. Što se tiče poljskog puta Botinovec-

Grbaševec, isti je poravnat, zadnji dio prema mostu je bio najkritičniji zbog velikog oštećenja. 

 Dao je informaciju da postoji mogućnost da korisnici zajamčene minimalne naknade 

odrađuju određeni broj sati u svojoj JLS. Smatra da bi bilo dobro da se na idućoj sjednici 

donese takva odluka, budući da na svom području imamo korisnike takvog programa i da 

odrade određeni broj sati na javnim radovima. Korisnici smo programa putem zavoda za 

zapošljavanje, međutim radi se o tome da se može uposliti mali broj ljudi i dosta je vremenski 

ograničeno. 

 

 -G. Salajec se osvrnuo na dječje igralište u Botinovcu napomenuvši kako je kraj 

stanice od struje ostalo i dalje neporavnato jer nije bilo dovoljno zemlje. Na spravama su 

obješeni papiri da su sprave neispravne i što sa time. Nadalje, na jednoj od prošlih sjednica 

bila je tema razvrstavanje otpada pa ga zanima do kuda se s time došlo i što je sa vrtićem.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako je Koming imao obavezu saniranja nakon 

postavljanja kanalizacije, međutim oni su dovezli nešto malo materijala. Ako će biti prilike 

dovesti će se zemlja a oni će prema ugovoru izvršiti poravnanje. Što se tiče sprava, istina je da 

su neispravne i u Kunovcu i Botinovcu, te je apelirao na prisutne da se da informacija da li 

ima stolara koji ima obrt da se to popravi. Što se tiče razvrstavanja otpada, za Plan 

gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Ivanec zatraženo je mišljenje od okolnih općina i 

dok se to ne riješi ne možemo se javiti na natječaj.  

 Što se tiče vrtića, konsolidaciju je prihvatila Općina Đelekovec, no postoji drugi 

problem. Radi se o tome da je jedan roditelj iz Drnja prijavio inspekciji kako djeca nemaju 

uvjete propisane pedagoškim propisima i inspektorica je izašla na teren, posjetila sve vrtiće i 

propisala kaznu od 15 tisuća kuna (10 tisuća za osnivače i 5 tisuća za ravnateljicu). Kaznu 

smo dobili samo zbog toga što su vrtići prenatrpani. Na rješenje će se podnijeti žalba. Vrtić u 

Ivancu je najveći problem. Od 22 moguća mjesta mi imamo 29-ero djece, što je problem. 

Grupa koja bi trebala ići u školu je manja nego prije i u manju grupu se nažalost na jesen ne 

može nitko upisati. Smatra da je to velika problematika i morati će se 9-ero djece odbiti što je 

jako loše, a u manju grupu do 3 godine, moći se upisati samo 3-oje. Postoji mogućnost da se 

velika grupa predškolaraca smjesti u općinske prostorije no problem je wc koji mora biti po 

propisu. Nadalje, problem je i što je zgrada vrtića pod imovinom škole i ne smijemo ulagati u 

nekretninu. Ideja je bila da se zatvori terasa i time dobio dostatan prostor, ali se opet javlja 

problematika zapošljavanja dviju dodatnih teta što je godišnje cca 800 tisuća kuna godišnje. 

Inspekcija će doći u provjeru da li je što po tom pitanju riješeno.  

 G. Salajca je zanimalo da li će ostati ista ravnateljica. Općinski načelnik je pojasnio 

kako je ravnateljica koja i do sada, te se osvrnuo na pravilnik o radu u kojem je inzistirano da 

se izmjeni. Od osnivača je zatraženo da se retroaktivno nadmiri ono što su tete izgubile novim 

pravilnikom, a moramo biti svjesni da se prosinac nikako ne može platiti samim time što se 

pravilnik primjenjivao unatrag, no i sam pravilnik nikad nije ovjeren. Ako se sjedište i 

računovodstvo presele u Đelekovec pokušat će se to riješiti. Pravilnik smo opet dobili na 

razmatranje. Do sada je bilo tako da kako se povećava grupa u vrtiću tako dobivaju 

ravnateljica, računovodstvo, kuharica i spremačica, dok tete ništa i tu došlo do sukoba i 

nezadovoljstva. Sada je dan prijedlog i dosta su veliki rezovi po tom pitanju. U našem vrtiću 

je potrebno uložiti u rekonstrukciju kuhinje cca 22.000,00 kuna je po HACCP-u ne 

zadovoljava uvjete.  



 G. Salajec je iznio neslužbenu informaciju da je do problema došlo zbog toga što 

pojedine općine nisu dozvolile da se promijeni ravnateljica, na što je općinski načelnik 

pojasnio da je nezadovoljstvo izašlo iz toga što je načelnik Dombaj gdje je sjedište vrtića 

morao potpisati ugovore, a pravilnik se nije htio promijeniti u toj dijelu koji je ranije 

spomenut. Ideja je bila da se smijeni ravnateljica i još dosta toga. Načelnik nije htio više na 

takav potpisivati ugovore i odlučili su se maknuti iz svega.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako je predložio da su se prijedlozi trebali poslati na 

općine i njihovi odvjetnici bi pregledali da li je sve u skladu sa zakonom i onda bi se 

potpisivali i kod javnog bilježnika ovjerili.  

 G. Salajca je interesiralo da li se može što učiniti oko zatvaranja te terase, odnosno da 

se od županije zatraži suglasnost. 

 G. Jančevec je pojasnio situaciju oko zgrade vrtića. Prije puno godina je to sve upisano 

bilo na školu i dan danas stoji na Osnovnu školu Koprivnički Ivanec kako zgrada škole tako i 

vrtić jer je u sklopu zgrade. Osnovna škola sa vrtićem nema ništa. Radi se o tome da općina 

ne smije ulagati u zgradu vrtića za bilo kakve radove jer zgrada nije naša. U proračunu se ne 

mogu planirati sredstva za nešto što nije općinsko. Danas je održan sastanak na županiji sa 

dožupanom Ljubićem i pročelnicom Mušlek gdje se upravo razgovaralo o tim temama da  

županija izađe u susret općini obzirom da vrtić nema nikakve veze sa školom i odobri radnje 

koje je potrebno poduzeti da se dio zgrade u kojoj je vrtić prepiše na općinu (formiranje 

čestice, etažiranje itd.). Radi se o kompliciranom postupku no to je jedini način da se dođe do 

rješenja i mogućnosti ulaganja u taj prostor. Ako se to uspije do kraja godine riješiti, onda 

ćemo za iduću godinu imati čistu situaciju i moći zatvoriti terasu ili po potrebi dograditi 

prostor. Nadalje, upoznao je prisutne da je zgrada u Kop. Ivancu stoji gruntovno na OŠ 

Koprivnički Ivanec dok zgrada u Kunovcu gruntovno stoji na općinu. Na sastanku su bile 

prisutne ravnateljica škole i ravnateljica vrtića. Traženo ja da bi ako bi županija dala 

suglasnost općini da prenese zgradu vrtića na sebe, da općina da suglasnost da škola zgradu u 

Kunovcu prenese na sebe. Generalni stav je bio da su to neusporedive stvari, jer se ne mogu 

uspoređivati par kvadrata vrtića sa cijelom školskom zgradom, a druga činjenica je da općina 

već duže vrijeme ima projekt nove škole i građevinsku i kada se jednog dana izgradi nova 

škola, postojeće zgrade neće biti u funkciji škole i išle bi u prenamjenu korištenja. 

Napomenuo je kako je to tema možda za neko iduće vijeće. 

 g. Salajec je konstatirao da to nije rješenje, jer županija ionako ništa ne ulaže u školu. 

G. Jančevec je dao informaciju da županija ne može uložiti u zgradu škole u Kunovcu jer nije 

njihova nego općinska, nego mogu uložiti u Ivancu. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na problematiku financiranja škole te napomenuo kako 

je škola zatražila sredstva za video nadzor jer u Ivancu je, a u Kunovcu nije. Postavljeno je 

pitanje da li županije može sufinancirati i odgovoreno je da ne može jer imaju u planu samo 

200 tisuća kuna za krovište. Općina u proračuna svake godine planira 150 tisuća i pokriva 

potrebno. Žalosno je što u svemu najviše ispaštaju djeca. 

 -Predsjednik je postavio pitanje oko organizacije proslave Dana Općine, na što je 

općinski načelnik najavio kako će u petak biti kuhanje gulaša i kroz dnevni program 

tamburaški sastav, u subotu je svečana sjednica i program vani uz 1. Krigl fest i craft pivare, 

pečenje ribe i tamburaše, dok za večer nije još definirano, ali Općina ne organizira zabavu. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 23,00 sata. 

 

D o v r š e n o 

   

           Zapisničar:                                                                                Predsjednik: 

      Dubravka Bebek, v.r.                                                        Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 

 


