
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  26. rujna 2018. 

 

 

 Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 26. rujna 2018. 

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

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/12, Urbroj: 2137/09-18-1 od 21. 

rujna 2018. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Ivica Petričević, 

6. Kristijan Prašnički, 

7. Rade Prosenjak, 

8. Ivica Salajec, 

9. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

11. Anto Burušić. 

 

b) ostali prisutni: 

Kristina Furkes – ravnateljica OŠ Koprivnički Ivanec, Mario Švegović – općinski 

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

Alen Jančevec – viši referent i Dubravka Bebek, - referentica općih poslova, 

zapisničarka. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. a) Donošenje Odluke o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu GKP 

Komunalac d.o.o. Koprivnica, 

b) Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Drava-Kom d.o.o., 

c) Donošenje Odluke o odvozu i sakupljanju otpada putem ugovora o koncesiji, 

2. Donošenje Odluke o odabiru ponude tvrtke „Omega software“ d.o.o. za nabavu 

LED rasvjetnih tijela, 

3. Donošenje Plana o izmjeni Plana mreže dječjih vrtića Općine Koprivnički Ivanec, 

4. Donošenje Odluke o promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića Vrapčić, 

5. Razno.  

 

Predsjednik je predložio dopunu dnevnog reda: 

- Kao 1. točka - Informacija o problematici zgrade DV Vrapčić u Koprivničkom 

Ivancu i zgrade škole u Kunovcu, gošća ravnateljica OŠ Koprivnički Ivanec 

Kristina Furkes, 

- 5. točka - Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbi 

civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec. 
 



 O dopuni dnevnog reda glasalo je pojedinačno po prijedlogu, tako da je prijedlog 1. 

točke Informacija o problematici zgrade DV Vrapčić u Koprivničkom Ivancu i zgrade škole u 

Kunovcu prihvaćen sa 6 glasova ZA i 5 glasa SUZDRŽANIH, dok je prijedlog 5. točke 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbi civilne zaštite Općine 

Koprivnički Ivanec usvojen JEDNOGLASNO (11 glasova ZA). 

 

 Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice nije usvojen na sjednici zbog nedostatka vremena 

izrade istog. 

 

 Točka 1. 

 

 Gđa. Kovač je pojasnila kako je tražena dopuna dnevnog reda obzirom da se čita u 

medijima o problematici zgrade DV Vrapčić u Koprivničkom Ivancu, postavljaju se upiti od 

strane mještana, a nitko zapravo ne zna o čemu se točno radi. Prisutna je ravnateljica OŠ 

Koprivnički Ivanec gđa. Kristina Furkes da se čuje u čemu je točno problem i od strane škole, 

a i od strane općinskog načelnika. 

 Gđa. Furkes je zahvalila na pozivu i što su vijećnici prepoznali važnost problematike i 

rasprave o istoj. Radi se o zgradi OŠ Koprivnički Ivanec u Koprivničkom Ivancu koji dijelom 

koristi DV Vrapčić podružnica „Ivančica“. Cjelokupna problematika vezana je uz to što se 

zgrada nalazi na jednoj čestici, a korisnici zgrade su dvije pravne osobe, škola i dječji vrtić 

koji imaju dva osnivača i dva izvora financiranja. Budući da nije određeno vlasništvo postoje 

problemi u prijavi na različite natječaje, javne pozive, fondove EU i sve ostalo što se veže uz 

nadležna ministarstva. Sve je krenulo u travnju ove godine kada je kod pročelnika 

županijskog ureda Damira Petričevića održan sastanak na kojem je općina dobila pisane upute 

što je potrebno napraviti da bi se uopće krenulo u nešto takvo. 17.4. su upućeni dopisi 

županijskoj skupštini i ravnatelju škole i iz dopisa se jasno vidi odnosno napomenuto je da se 

Općina Koprivnički Ivanec uputila s upitom u županijski ured koji ih je upoznao sa radnjama 

koje bi trebalo poduzeti od etažiranja, zatvaranja vrata na zidu koji dijeli dvije zgrade kako bi 

one u potpunosti i fizički bile odvojene. Trebao bi se izgraditi kolni ulaz na česticu dječjeg 

vrtića kako bi uopće UO za prostorno uređenje i gradnju KKŽ izdao rješenje o utvrđivanju 

građevinske čestice. Razvidno je da se prvo trebaju odraditi predradnje da bi se uopće moglo 

izdati rješenje o utvrđivanju građevinske čestice. Nakon toga slijedi utvrđivanje dvije 

građevinske čestice, na jednoj se nalazi prostor dječjeg vrtića i na drugoj se nalazi prostor 

osnovne škole. Tada dolazi parcelacija gdje se evidentiraju kat. čestice sa svim površinama i 

to ide na školski odbor. Školski odbor predlaže županijskoj skupštini da daje suglasnost o 

tome da se kat. čestica sa površinom prenosi u vlasništvo općine. U tom dopisu je vidljivo da 

općina daje obrazloženje što su zapravo tražili i nakon toga se navodi traženje donošenja 

odluke kojom se dozvoljava da se utvrdi zasebna čestica dječjeg vrtića i zasebna čestica 

osnovne škole te da se na čestici dječjeg vrtića upiše općina kao vlasnik što ona u stvarnosti i 

je, obzirom da financira redovito poslovanje dječjeg vrtića i brine o održavanju zgrade. 

Najprije se priča o etažiranju pa se onda traži upisivanje tih kat. čestica koje trenutno ne 

postoje. Nakon toga. 27.04. predsjednik županijske skupštine odgovara općini da se za sve 

takve radnje mora obratiti ravnateljici odnosno školskom odboru. U međuvremenu je 21.05. 

održan sastanak u županiji kojem su uz nju prisustvovali zamjenica načelnika, g. Jančevec, 

pročelnica Mušlek, dožupan Ljubić, ravnateljica dječjeg vrtića gđa. Tišljarić. Razgovaralo se 

o toj problematici i ustanovilo se da ni jedna ni druga strana ne osporavaju činjenicu da bi sve 

to skupa trebalo riješiti jer doista dječji vrtić koristi taj dio zgrade i onaj nadograđeni dio i 

zaista nema nikakvih prepreka oko toga da se nešto nebi trebalo dati. Već tada se razgovaralo 

o soluciji prava građenja koje je neko instant rješenje, brža opcija koja bi možda bila najbolje 

rješenje s obzirom da je situacija bila alarmantna budući je veliki broj djece neupisan u naš 

vrtić. To pravo građenja zapravo daje općini mogućnost da prijavi projekt na željene javne 

natječaje. Na temelju tog prava građenja koje se daje, čitav niz zgrada pa i dječjih vrtića 



izgrađeno je na području naše županije, neke sportske dvorane su tako izgrađene, jer je to u 

stvari najkraći postupak da bi se nešto moglo izrealizirati. Naravno, ta solucija bi bila do 

trenutka dok se ne okonča ovaj postupak koji će trajati zasigurno dugo, duže od očekivanog, 

budući da za sada još nema elaborata o etažiranju i sve ono ostalo što prethodi samoj 

konstrukciji stvaranja dvije građevinske čestice. Nakon toga 22.05. dolazi dopis školskom 

odboru koji je istovjetan onom od 17.04. uz dodatak da je održan sastanak u županiji, tko je u 

tome sudjelovao i da ni jedna ni druga strana ne osporavaju tu želju da se sve skupa posloži. 

Spomenuto je da je 22.05. poslan prijedlog parcelacije i to je demantirala zato što je prijedlog 

parcelacije onaj zadnji poslan 18.06. Napomenula je kako je bio jedan „šum“ u komunikaciji 

gdje se nije točno razumjelo što bi trebalo pripasti dječjem vrtiću, a što ne, pa je zato išao 

drugi prijedlog jer se išlo na stvarno stanje. Skrenula je pozornost da se na prijedlogu 

parcelacije vide dvije nove čestice koje su nastale nakon katastarske izmjere. Kada je škola 

još bila kao područna škola Braće Radić, nije se ni znalo da se ulazi u područje susjeda, a radi 

se o pozamašnoj površini. Dogovoreno je sa susjedima da se formiraju dvije nove čestice 

kako i jedni i drugi zbog vlasničkih odnosa ne bi imali problema i te dvije novoformirane 

površine glase na školu. Kada se razgovaralo što bi se dalo vrtiću, dogovoreno je da će i te 

dvije dodatne novoformirane čestice biti u tome da se daju na korištenje dječjem vrtiću jer će 

trebati napraviti kolni prilaz do samog dječjeg vrtića obzirom da će se raditi o novim 

građevinskim česticama. Školski odbor je imao sjednicu 19.06. na kojoj je razgovarano o 

cjelokupnoj problematici. Općina je zahtjev predala na način da traži suglasnost kojom se 

dozvoljava da se utvrdi zasebna čestica dječjeg vrtića i zasebna čestica osnovne škole te da se 

na čestici dječjeg vrtića upiše općina kao vlasnik, a što ona u stvari i jest. Školski odbor ne 

može dati suglasnost na traženo, zato što ne postoji čestica koja bi se dala s određenom 

površinom i do tada je potrebno odraditi čitav niz već ranije spomenutih elemenata. Na 

sastanku sa županijom dogovoreno je da će troškove oko svega snositi općina, te ukoliko 

postoji problem oko toga županija može sudjelovati u sufinanciranju cjelokupnog odvajanja 

budući da će troškovi oko toga biti cca 50 tisuća kuna, a možda i više. Isto tako, očekuje se da 

se potpiše neki sporazum koji će definirati odnose unutar cjelokupnog procesa. Nadalje, na 

sjednici školskog odbora razgovaralo se i o zgradi škole u Kunovcu koja je u vlasništvu 

općine, jedino je područje na kojem se nalazi školsko igralište u vlasništvu škole, te ako će se 

utvrđivati imovinsko-pravni odnosi na jednoj lokaciji bilo bi dobro da se isti utvrde i na 

drugoj lokaciji. 24.09. zaprimili su dopis od općine kojim se škola obavještava o daljnjem 

tijeku izvođenja radova na zgradi u Kunovcu, te budući da je općina vlasnik zgrade i sama će 

pratiti potrebitost ulaganja u rekonstrukciju zgrade u Kunovcu te da ako se procijeni da je to 

potrebno, sama i pokrenuti potrebne postupke nabave izvođača radova i u konačnici postupke 

izvođenja radova. Nakon toga, škola se obratila općini dopisom kojim su obrazložili i jednu i 

drugu tematiku, te zašto školski odbor nije donio odluku o upućivanju predmeta na županijsku 

skupštinu, moraju se jasno dogovoriti koraci koji će se odraditi s obzirom da je pročelnik dao 

jasne upute o svemu. Smatra da je nužno da se zajedno sjedne i utvrdi što slijedeće poduzeti, 

jer školski odbor ne može donijeti odluku temeljem prijedloga parcelacije zato što ne postoji 

elaborat kojim bi se to obrazložilo, ne postoji razlog zašto bi se utvrđivale dvije građevinske 

čestice i jedno veže drugo. U konačnici smatra da neće ostati neriješeno i čim školski odbor 

dobije papire koje mora, može ići prema županijskoj skupštini tražiti suglasnost, a županijska 

skupština, prema njenom sjećanju, do sada nije nešto takvo odbila i smatra da nije sporna 

činjenica da se to neće dati općini. Napomenula je kako će se školski odbor sigurno obratiti 

općini sa zahtjevom da se ono što je u Kunovcu u vlasništvu općine na neki način daruje 

školi, pa da se vlasnički odnosi riješe na obje razine kako bi situacija bila potpuno čista.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na dio prezentacije da je pročelnik županijskog ureda 

upoznao sa radnjama koje bi trebalo poduzeti, napomenuvši kako je to točno, ali i osnovni 

preduvjet za bilo koju od ranije navedenih radnji na koje je općina spremna, je međusobni 

dogovor odnosno suglasnost županijske skupštine. Sve je provedivo tek nakon suglasnosti 

županijske skupštine, ne prije. Druga stvar, da bi se ti zahvati izveli na tuđoj čestici, mora se i 



uložiti u tuđu nekretninu što je zakonom zabranjeno. Složio se da postoji i model prava 

građenja no skrenuo je pozornost vijećnicima da je to kratkoročno i nije dugog vijeka. 

Razmišljalo se i o zatvaranju terase no obzirom da se radi o djeci drugačije su procedure koje 

bi vjerojatno potrajale i do kraja godine. Nadalje, zatvaranje terase je privremeni model i nije 

rješenje, već da se vrtić dogradi po propisima i da u budućnosti ima veći kapacitet. Obzirom 

da se to raspravljalo na školskom odboru zanimalo ga je da li je to bila točka dnevnog reda ili 

samo informacija. Što se tiče dopisa za izvođenje radova na školi u Kunovcu pojasnio je kako 

je općina kao vlasnik dužna održavati zgradu jer u proračunu su ionako sredstva za tu 

namjenu i ne vidi ništa sporno oko toga.  

 Gđa. Furkes se osvrnula na to da se s pravom građenja mogu odraditi onako kako treba 

dječji vrtići, te pravo građenja ne osporava mogućnost aljkavih projekata. Ako se napravi 

dobar projekat pravo građenja mu dozvoljava da se kandidira na sve natječaje. Što se tiče 

školskog odbora, tema je bila točka dnevnog reda a ne informacija pod razno. Nadalje, vezano 

uz zgradu u Kunovcu, naravno da općina ima pravo ulagati u zgradu, jedino se mora definirati 

njihov način korištenja. Sa dječjim vrtićem škola ima ugovor o korištenju jer koriste prostore 

u sklopu škole i za to plaćaju 1 kunu mjesečnog najma, a što je povezano sa županijskom 

odlukom po kojoj postupaju. Isto tako imaju ugovor sa udrugama o korištenju prostora. 

Mišljenja je da se prvo mora definirati položaj škole u zgradi. Što se tiče provođenja 

jednostavnih i inih nabava je u redu, jedino se sredstva ne prebacuju na račun škole već su 

sredstva u proračunu općine koja njima raspolaže kako želi. 

 G. Jančevec je obrazložio stranu općine i tijek samog postupka. Smatra da postoje dva 

osnovna problema koja je potrebno razjasniti i nisu do kraja definirana. Prva stvar je 

činjenica, odnosno kako općina može provesti parcelaciju na tuđem zemljištu te zamolio 

ravnateljicu da pojasni. Postavio je pitanje koji katastar i gruntovnica će sprovesti 

parcelacijski elaborat općine na nečemu što nije općinsko. Smatra da je došlo do 

nerazumijevanja redoslijeda radnji i to je očito osnovni problem. Osobno je bio na razgovoru  

sa g. Petričevim i sve što je spomenuto na tom sastanku su izdefinirali i točno je da općina 

treba napraviti kolni ulaz, razdvojiti brojila, etažiranje, ali nako što dobije suglasnost školskog 

odbora odnosno skupštine jer ne može ulagati u nešto što nije njezino i za što nema ničiju 

suglasnost. Drugo pitanje, da i to županija nekako odradi jer je osnivač škole, što ako to na 

školskog odboru i skupštini ne prođe, te kako ravnateljica može govoriti u ime županijske 

skupštine  u kojoj sjedi velik broj ljudi, a i u ime školskog odbora koji također ima nekoliko 

svojih članova. Što ako to ne prođe, a općina je napravila etažiranje i sve što je potrebno. 

Prema svemu iznesenom od strane ravnateljice i onog što on pokušava rastumačiti očito 

postoji nerazmijevanje. Nitko ne osporava te činjenice samo je stvar tijeka događaja jer, 

ponovio je, općina ne može raditi ništa ako za to nema prethodnu suglasnost. Nadalje, 

osvrnuo se na pojam etažiranja i parceliranja oko čega je očito došlo do nerazmijevanja. Radi 

se potpuno različitim stvarima. Kada je razgovarano sa g. Petričevićem govorilo se o rješenju 

utvrđivanja građevinske čestice koje županija treba donijeti nakon što se dobiju sve potrebne 

suglasnosti i nakon što se odrade sve spomenute stvari. U svim razgovorima koji su vođeni 

razgovaralo se o parcelaciji čestice odnosno da se utvrde i definiraju dvije zasebne čestice i tu 

je poanta cijele priče. Etažiranje se odnosi na zgradu, a parcelacija na građevinsku česticu. 

Općina je putem geodeta g. Krpeljevića izradila prijedlog parcelacije, jedino što je općina 

mogla napraviti jer se nije mogao elaborat sprovesti u katastru i gruntovnici budući da čestica 

nije općinska. Taj prijedlog parcelacije potpisan i ovjeren od strane geodeta upućen je i 

županiji i osnovnoj školi ravnateljici. Traženo je da školski odbor donese svoje mišljenje na 

temelju tog prijedloga parcelacije u kojem je točno u metar definirana podjela čestica, 

kvadratura i površina jedne i druge čestice, kako bi one trebale izgledati. Nakon što bi nam, 

odnosno ako bi, školski odbor i županijska skupština dali suglasnost na taj prijedlog 

parcelacije onda bi se tako i parceliralo. Po njegovom mišljenju kao osobe koja radi taj posao 

je to sasvim normalna stvar i ne vidi kako se može nešto provesti ako ne postoji nečija 

suglasnost za to. Osvrnuo se na neki dan održani razgovor sa ravnateljicom i bilo je 



nedoumica oko općinskog zahtjeva koji je upućen školskom odboru, te kako je njen komentar 

na to bio da dopis od 22.05. do nje nije došao. Nakon toga je u našem predmetu pronađeno da 

je dopis u  školi zaprimljen 23.05. znači dan nakon što je upućen i prema tome je škola taj 

dopis zaprimila. Ponovio je kako je dopis bio upućen školskom odboru sa namjerom da se 

nađe na njegovoj sjednici kao točka dnevnog reda.  

 Gđa. Furkes se osvrnula na održani sastanak sa g. Petričevićm te pročitala mail koji je 

od njegove strane upućen školi u kojem se navodi da općina treba pokrenuti postupak 

etažiranja zgrade te da izvrši eventualno odvajanje razdvanje komunalne infrastrukture 

odnosno instalacija. Napomenuo je da su prostori dječjeg vrtića i osnovne škole funkcionalno 

povezani te da je potrebno izvršiti zatvaranje zidom postojećih vrata. Dodatno je napomenuto 

da je potrebno formirati kolni prilaz na buduću parcelu dječjeg vrtića. Nakon izrade elaborata 

etažiranja potrebno je zatražiti potvrdu istog od strane nadležnog upravnog tijela. Po 

dobivenoj potvrdi etažiranja može se zatražiti rješenje o utvrđivanju građevinske čestice za 

dvije same funkckionalne etažne jedinice i to izdaje upravni odjel za prostorno uređenje. 

Rješenjem o utvrđivanju grsđevinske čestice se ne rješavaju imovinski odnosi. Nakon 

pravomoćnosti rješenja potrebno je zatražiti potvrdu parcelacijskog elaborata kojim će se u 

zemljišnim knjigama i kastatru evidenirati promjene u obliku, površini i vlasništvu odnosno 

posjedu novoformiranih građevinskih čestica. Dakle, iz svega navedenog sasvim je jasno koji 

postupak treba odraditi. Nadalje, osvrnula se na to da se stalno spominje kako županijska 

skupština ne mora donijeti odluku o davanju suglanosti na darivanje odnosno da nema 

sigurnosti da će svi to podržati i odobriti, te kako nije rekla da oni to neće nego da ne pamti 

kada oni to nešto nisu dali, pa ako se toliko općina boji uložiti novce u sve to skupa i na kraju 

da se desi neželjeni scenarij, onda definitivno pravo građenja ima veću i jaču ulogu u tome 

svemu jer neće biti rizika za financijski gubitak budući da je za pravo građenja dovoljna samo 

suglasnost. Složila se sa tim da su parceliranje i etažiranje sasvim različite stvari, ali joj je 

nejasan dopis općine gdje se navodi što se sve treba napraviti za etažiranje i traži suglasnost 

na parceliranje. Smatra da sama općina u dopisu nije dobro posložila što zapravo želi, da li 

želi etažirati ili parcelirati, jer istina je da parcelirati ne može. Međutim jasno je i razvidno u 

dopisu da ne traži da u suradnji sa školom krene u postupak etažiranja ili nešto slično tome. 

Traži se da općina postane vlasnik te novoformirane čestice, ali ne i da se traži suglasnost za 

pokretanje nekakvih radova, postupka ili nešto slično. Naravno da općina ne može predati 

školske papire u gruntovnicu i katastar i smatra da je potrebno sjesti i dogovoriti etape koje će 

se raditi, potpisati određeni sporazum da svatko zna što je čiji posao i što se sve zajedno mora 

odraditi. Što se tiče razgovora sa g. Jančevcem, napomenula je kako njen posao nije vezan 

samo uz vrtić u Ivancu i općinu, te spomenula činjenicu na koji su način načelnik i njegov 

djelatnik Alen obavili razgovor sa njom jedan dan stajući usput prolazeći kraj kuće u 

večernjim satima pitajući što će se riješiti sa školom jer je prije 4 mjeseca upućen dopis na 

koji škola još nije odgovorila. Smatra da je načelnik u tom momentu bio u pravu, ali nisu 

odgovorili zato što je cijeli postupak u tijeku te da moraju biti svjesni da oni nemaju sjednice 

školskog odbora svaki drugi dan. Sjednica je bila 19.06. i bila je točka dnevnog reda, dakle 

bilo je to na samoj sjednici. Načelnik je tada napomenuo da ako se to ne riješi do sredine 11. 

mjeseca on će izgraditi vrtić na nekoj drugoj lokaciji. Smatra da je nepotrebno dizati tenzije 

negdje gdje se postupak mora odraditi u zakonskim okvirima, a ako već postoji neka određena 

hitnost odrađivanja cjelog postupka postoji drugo rješenje koje nije kratkoročno, već 

dugoročno i na kraju krajeva postupak koji je krenuo u proceduru sigurno će se završiti ali 

neće biti gotov sutra.  

 Općinski načelnik je demantirao dio koji se tiče navoda g. Petričevića gdje je jasno 

navedeno etažiranje zatvaranje vrata, gdje piše da bi se sve to uspjelo riješiti potrebna je 

suglasnost županijske skupštine i to je jasno navedeno. Također postoji i dopis od g. Pintara, 

predsjednika županijske skupštine, u kojem se ne spominje nikakvo etažiranje, već se navodi 

kako se predlaže da županijska skupština donese odluku kojom bi se utvrdile zasebne 

katastarske čestice i to za dječji vrtić i osnovnu školu, te kako je dopis potrebno uputiti 



ravntateljici škole koja će potom ocijeniti opravdanost upućivanja ovakvog prijedloga prema 

školskom odboru. Nakon donošenja odluka od strane obrazovne ustanove i školskog odbora, 

školska ustanova upućuje daljnji prijedlog prema nadležnom upravnom odjelu za obrazovanje 

koji ispred osnivača priprema materijal za županijsku skupštinu. Istaknuo je kako je iz 

priloženog sve jasno.  

 Gđa. Furkes je napomenula da je ravnateljica ocijenila opravdanost i dala na sjednicu 

školskog odbora 19.06. Smatra da školski odbor ne može dati suglasnost na nešto što ne 

postoji, te da na temelju papira koji je prijedlog parceliranja ne može se utvrditi ništa. To je 

postupak koji traži drugačiju proceduru, a ne ovakvu. Napomenula je kako je njezina uloga u 

svemu tome da je ocjenila opravdanost i proslijedila na školski odbor, ostalo rješava školski 

odbor ali ako ima pravu dokumentaciju.  

 Gđa. Kovač je napomenula kako je osobno bila na županiji i razgovarala sa g. 

Petričevićem te postavila pitanje zašto općina kojoj je to u interesu rješava to putem medija 

umjesto da se dogovori radni sastanak, već da ga vijećnici moraju isti inicirati.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na prisutnost gđe. Kovač na sjednicama vijeća gdje je 

predmetna problematika bila spominjana, te da je i sama čula kako je 22.05. procedura 

pokrenuta i dostavljena školi. Još jednom je napomenuo da je potrebno utvrditi zasebne 

katastarske čestice za što je ishođen prijedlog parcelacije i to je dobiveno od ovlaštenog 

geodeta i to je sve što je trebalo potvrditi, a dalje bi se išlo prema etažiranju, zatvaranju, 

kolnom prilazu itd. Također je spomenuo kako je općina obvezna ulagati u nekretnine u svom 

vlasništvu i to vijećnicima treba biti prioritet jer oni donose proračun. Od općine je sve 

krenulo na vrijeme, ali već 4 mjeseca se čeka odgovor. 

 Gđa. Kovač je napomenula kako prema informacijama koje ima, općina snosi troškove  

svega te zašto se već nije pokrenulo nešto oko toga, na štoje općinski načelnik odgovorio 

kako se ne može bez suglasnosti županijske skupštine. 

 Gđa. Furkes se osvrnula na to da općina nije tražila suglasnost takve vrste već 

suglasnost odnosno da se daruje nova katastarska čestica zajedno sa dijelom zgrade, na što je 

načelnik dopunio da je tako ali sa prijedlogom parcelacije, dok gđa. Furkes napominje da isti 

ne znači ništa zato jer taj papir mora imati projektnu dokumentaciju. Ponovila je da je 

najvažnije da svi skupa sjednu. Napomenula je kako je općinski načelnik pozvan na sjednicu 

školskog odbora na koju će isto tako biti pozvani i predstavnik županije, predsjednik 

općinskog vijeća gdje će se razgovarati oko svega i jasno definirati slijedeće postupke. 

Slijedeće srijede će biti sjednica školskog odbora i to će biti tema, ali želi da se jasno utvrde 

elementi i postupci jedne i druge strane kako ne bi dolazilo do ovakvih razilaženja, jer općina 

tvrdi jedno, g. Petričević je jasno dao do znanja što treba učiniti, a škola zna da ne može na 

temelju nikavih prijedloga parcelacije donositi nikakve odluke zato što ne postoje jasno 

utvrđene čestice i to sve skupa ne može ići na županijsku skupštinu dok se ne riješi. 

Napomenula je kako postoji postupak koji se mora odraditi prije samog odlaska na županijsku 

skupštinu. Predložila je da se u srijedu svi nađu u sjedištu osnovne škole i da se o tome 

otvoreno porazgovara i jasno definira daljnji tijek događanja, jer će se na ovaj način stalno 

događati da nema komunikacije.  

 G. Jančevec se osvrnuo na to da je školski odbor mogao donijeti svoju odluku i 

mišljenje na prijedlog parcelacije i stoji iza toga kao stručna osoba koja odrađuje svoj posao. 

Smatra da mu ne može nitko reći da na temelju ovjerenog prijedloga parcelacije od geodeta 

koji je prethodno usuglašen sa ravnateljicom škole i dječjeg vrtića, školski odbor nije mogao 

dati svoje mišljenje. Osvrnuo se na datum sjednice školskog odbora koja je održana 19.06. na 

kojoj je to bila tema, te da je 22.05. upućen dopis od strane općine koji je bio naslovljen na 

školski odbor, a neki dan u telefonskom razgovoru je ravnateljica rekla da taj dopis do nje nije 

došao što nije u svom izlaganju demantirala. Obzirom na izneseno, nije mu jasno kako to da 

do 9. mjeseca ravnateljica dopis nije zaprimila, a 19.06. je završio na dnevnom redu škoslkog 

odbora.  



 Gđa. Furkes je napomenula da prijedlog ovjeren od geodete školski odbor nije vidio a 

sve iz razloga što ovjera geodete nije niti bila dostavljena. 18.06. je mail-om zaprimila 

dokument u PDF-u koji je danas proslijeđen vijećnicima na uvid i ništa drugo.  

 G. Jančevec je napomenuo da isti ima pečat i potpis geodete, na što je gđa. Furkes 

iznijela kako bi bilo dobro da su dobili cijeli dokument, na što opet g. Jančevec ponavlja da je 

to jedini dokument koji postoji, to je prijedlog parcelacije koji je ovjeren od strane geodete te 

da taj koji je danas donijela nije takav, ali onaj koji joj je dostavljen jest. Gđa. Furkes je 

negirala primitak ovjerenog prijedloga parcelacije. Nadalje, što se tiče dopisa, u trenutku 

razgovora nije imala papire pred sobom, ali je dokument zaprimljen 24.05. te kako je mislila 

da je poslano još nešto kasnije iza toga. 

 G. Prosenjak smatra da se takvim postupkom i razgovorom mogu nadmudrivati do 

jutra. Osvrnuo se na to da se na vrijeme znalo da će ova točka danas biti na dnevnom redu 

onda bi i on doveo stručnjaka koji se u to razumije. Smatra da svi prepričavaju što im je netko 

drugi rekao, dok je g. Jančevec najviše od svih najupućeniji u sve od svih prisutnih. 

Napomenuo je kako je sva ta priča pokrenuta prije par mjeseci, pa i pravo građenja protiv 

kojeg su bili svi prisutni. Smatra, a takvu informaciju je i sam dobio, da je temelj svega 

suglasnost školskog odbora da se se priča uopće pokrene. Iza suglasnosti ide na županijsku 

skupštinu te nakon njihove suglasnosti se obavlja sve ono o čemu danas pričaju. Osvrnuo se i 

na izjavu župana koji tvrdi da je osnov svega suglasnost školskog odbora na postupak i 

temeljem njegove suglasnosti županijska skupština to stavlja na svoj dnevni red. Smatra da bi 

školskom odboru, ako mu je netko uputio dopis, bio red i kultura da i na njega odgovori. 

Napomenuo je da treba iskreno razgovarati a ne se nadmudrivati, te kao svi živimo u istoj 

općini i interes bi im trebala biti općina a netko tko sjedi tko zna gdje. Žalosno je da su drugi 

pametniji od svih u općini i da svi tuđi interesi su bitniji od naših građana i djece. Smatra da 

umjesto da se svi bore kako bi se omogućilo da se vrtić napravi, većina se trudi da se to 

sabotira i to ne napravi. 

 Gđa. Furkes se nadovezala na izneseno, ako je g. Prosenjak siguran da je to postupak 

kojim treba ići, zašto onda općina nije tražila suglasnost školskog odbora na pokretanje 

cijelog postupka niti u jednom zahtjevu. Traženo je da se novoformirana čestica zajedno sa 

zgradom da općini, te niti u jednom trenutku nije traženo pokretanje postupka.  

 Gđa. Geršić je upitala zašto vijećnici nisu dobili te dopise na uvid, na što je općinski 

načelnik odgovorio da je točka bila dopuna za koju se nije znalo i nije se moglo sve to 

pripremiti. Gđa. Geršić je konstatirala da se već dopisujemo 4 mjeseca i zašto to oni nisu 

vidjeli, na što je opet općinski načelnik odgovorio kako su proteklih sjednica svi bili upoznati 

sa problematikom te da su iste zatražili dobili bi ih na uvid.  

 G. Prosenjak smatra da je točka bila u redovnom dnevnom redu da bi vjerojatno i 

materijali bili na stolu, te bi se i drugačije pripremili za raspravu.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na datum 19.06, a općina ima dopis sa prijedlogom 

parcelacije gdje ravnateljica tvrdi da je zadnji prijedlog parecelacije u redu pa mu nije jasno 

kako isto nisu imali za školski odbor.  

 Gđa. Furkes je napomenula kako su svi članovi dobili prijedlog koji je ona zaprimila 

18.06. na stol, te kako je obrazložila da nisu mogli dati suglasnost zato što se temeljem toga 

ne može dati suglasnost.  

 G. Jančevcu nije jasno pojašnjenje ravnateljice jer je u prijašnjem izlaganju tvrdila da 

školski odbor nije vidio prijedlog parcelacije, na što je ona odgovorila kako isto nije tvrdila. 

 Općinski načelnik i dalje ne zna u čemu je problem, te se ponovno osvnuo na dopis g. 

Pintara u kojem stoji da se utvrde zasebne katastarske čestice i općina je po tome postupila, 

dan je prijedlog zasebnih katastarskih čestica koje je škola dobila za školski odbor.  

 G. Prašnički smatra da nije lijepo slušati sve te prepirke te kako je u ovom trenutku 

najvažnije to da, ako je u srijedu sastanak, svi zajedno sjednu i načelnik, pročelnik 

županijskog ureda, ravnateljica vrtića i ravnateljica škole i da se nađe zajednički jezik i u 



konačnici neko rješenje. Smatra da općinski načelnik mora prihvatiti taj poziv i sudjelovati u 

svemu jer je to u interesu općine i svih mještana. 

 Gđa. Geršić se složila sa g. Prašničkim, te iznijela mišljenje kako se ravnateljica i 

općinski načelnik prepucavaju a on uopće nije bio prisutan sastanku na županiji, a po njenom 

mišljenju je trebao biti, na što je općinski načelnik odgovorio kako je bio prozivan da je 

poslao izaslanika, ali dao do znanja svima da i dožupan nije župan već izaslanik s njihove 

strane. Smatra da je na sastanak poslao stručnu osobu i po njegovom mišljenju stručniju od 

samoga sebe po tom pitanju, te kako nije u redu takva konstatacija. Nadalje, napomenuo je 

kako je njegova zamjenica prva iza njega koja može donositi odluke i prisustvovati takvim 

sastancima. Obratio se i g. Prašničkom napomenuvši kako je postupak pokrenut još u travnju, 

ali nije mu poznato iz kojih razloga sve to stoji, te kako nije spomenuo da se neće odazvati 

sastanku.  

 Gđa. Furkes je postavila pitanje da li uopće postoji projekat izgradnje dječjeg vrtića, 

na što je općinski načelnik načelnik odgovorio da to ovog trena nije bitno, bitno je da se 

dobije čestica i zgrada, a onda će se pokrenuti postupak, jer ne možemo uložiti 30 tisuća u 

projektnu dokumentaciju a da se na kraju možda otkrije da se ništa od toga ne može sprovesti, 

jer nitko ne zna odluku županijske skupštine.  

 Gđa. Furkes je zaključila kako projetka nema te da joj je žao zbog toga, te napomenula 

kako se sve stavlja „pod tepih“ a primarno nema nikakve dokumentacije, te da je i školski 

odbor odradio od danas do sutra sve kako je općina zamislila, općina ipak ne bi imala 

projektnu dokumentaciju i ne bi se mogla uopće javiti na natječaj. Nadalje, smatra da općina 

roditeljima djece koja polaze dječje vrtiće u gradu duguje pojašnjenje i ispriku. Zahvalila je na 

mogućnosti što se moglo danas o svemu razgovarati te smatra da su svi dovoljno odrasli i 

zreli da se može razgovarati na ovakvim razinama a ne preko medija. Osobno smatra da bi i 

češće trebalo razgovarati na ovakvim razinama jer je općinsko vijeće jedan važni element u 

funkcioniranju same općine kako i školski odbor u samoj školi pa i županijska skupština u 

županiji. Nada se da će se sve skupa konstruktivno riješiti jer svi imaju isti cilj, a to je da sva 

djeca koja imaju potrebu biti obuhvaćena predškolskim odgojem budu obuhvaćena u sredini u 

kojoj žive.  

 G. Prosenjak je ponovio javnu izjavu župana iz koje proizlazi da je temelj svega 

suglasnost školskog odbora, na što je gđa. Furkes odgovorila kako je to točno, ali da je 

potrebno jasno definirati zahtjev da bi se moglo jasno postupiti po svim zadanim elementina 

jer se ne može tražiti jedno a misliti drugo i očekivati da će se nešto treće desiti preko noći. 

 G. Salajec se obratio g. Prosenjaku da sve proziva da ne rade u interesu općine, te 

postavio pitanje zašto to nije učinjeno prije par godina dok je još on bio u vijeću i dok je to 

bilo puno jednostavnije, a ne da se čekala 2018. 

 G. Prosenjak je odgovorio kako u to vrijeme za tim nije bilo potrebe. Isto tako da nije 

jedan vijećnik u vijeću taj koji donosi odluke, nisu ni tri koliko ih je bilo prije 8 godina, te 

napomenuo da se ne pozivaju uvijek na nekoga već da pokažu hrabrost i odrade posao u 

interesu općine, a ne u interesu nekoga drugoga. 

 Gđa. Furkes se osvrnula na završenu katastarsku izmjeru u Kop. Ivancu, te kako je 

velika šteta što se tada iz općine nije javila želja da se sve to skupa riješi, zato što bi 

automatski bile formirane čestice prema stvarnom stanju kakvo jest. Smatra da je to možda 

jedan propust koji nas je sve u samom startu zakočio. 

 Gđa. Kovač je odgovorila g. Prosenjaku da ako to njima u interesu ne zna zašto je 

nakon natpisa u medijima zatražila današnju dopunu dnevnog reda i nije joj jasno zašto se na 

taj način članovi vijeća prozivaju.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na projekt napomenuvši kako nije postojao projekt jer je 

u vrtiću bio nenajavljeni inspekcijski nadzor po traženju nekog iz Drnja, a budući da je i 

općina suosnivač vrtića automatski je i naš vrtić bio pod nadzorom prilikom čega je utvrđeno 

da je vrtić prekapacitiran djecom. Smatra da se ne može pripremati projektna dokumentacija i 

držati u ladici za slučaj ako će se nešto desiti. Nakon nadzora pokrenut je postupak da se ide u 



dodjelu čestice koja je za općinu bitna kako bi se napravili idejni i glavni projekt, da se dobije 

dozvola i isti aplicira za sredstva kako bi se rasteretio proračun. Što se tiče katastarske 

izmjere, nedavno je u razgovoru bila tema za dvije dodatne čestice i za 6 metara, da se to 

riješi jer su susjedi uz vrtić osporavali među zbog dužeg korištenja, no isto tako kod te izmjere 

i izlaganja nije bilo potrebe za time jer se sve to desilo iznenadno ove godine.  

 Gđa. Furkes je pojasnila da u predškolskom i školskom odgoju postoji proces da svi 

koji su u tom procesu točno znaju koliko djece se upisuje svake naredne godine kako u školu 

tako i u vrtić. Smatra da općina sa predstvanikom u upravnom vijeću vrtića definitivno mora 

imati tu informaciju. Ne može se netko naći u „neobranom grožđu“ i nespreman da se sada 

govori kako je sada tek situacija da to odrađujemo. Smatra da neke stvari treba razmišljati i 

puno prije. Ako je već bilo tako hitno, kako je već i spomenula, pravo građenja je jedina 

moguća dobra opcija, a nitko nije rekao da se sve ovo skupa neće provesti. Provesti će se, 

samo nažalost trajati će jedno vrijeme i dobro je svima poznato da ne može sve biti gotovo 

danas do sutra. Treba strpljenja za sve. Nažalost sada se to lomi preko djece što smatra da nije 

dobro i možda se trebalo ići sa rješenjem koje je puno efikasnije i sve bi se odradilo. Obzirom 

da je spomenuto da se općina želi javiti na neki natječaj odnosno javni poziv do 31.12. 

idealno je rješenje s pravom građenja koje se moglo dobiti još u 4. mjesecu. 

 Gđa. Blažević je slušajući raspravu zaključila da postoje dvije različite tvrdnje o 

samom postupku čitavog pokretanja. S jedne strane ravnaateljice škole, s druge strane Alena i 

razilaze se u mišljenju. Smatra da nitko od prisutnih nije stručnjak niti o pravu građenja niti o 

parcelaciji niti o vlasništvu, te da se vrtimo u krug. Treba dogovoriti sastanak, za koji se čulo 

da je već predviđen i smatra da na njemu treba točno definirati koji su postupci i kojim 

redoslijedom treba tko i što odraditi. Također smatra da je početak svega suglasnost školskog 

odbora da bi se mogle pokrenuti sve ostale radnje, jer općina ne može ići u pokretanje 

nekakvih konkretnih radnji i izdvajati neka novčana sredstva, a ne zna se kakvu će školski 

odbor na kraju odluku donijeti. Projekt vrtića i pitanje djece je bitnije od svega i smatra da na 

tom sastanku se trebaju svi zajedno dogovoriti i točno odrediti proceduru i korake. Ako je 

tražena parcelacija, a prema ravnateljici to nije zatraženo, smatra da je traženjem bilo čega 

postupak pokrenut. U svemu je izostala komunikacija, jer ako nije bila dovoljna samo 

parcelacija onda je trebalo reči morate nam dostaviti sve što je potrebno. 

 G. Petričević je postavio pitanje tko je u tom školskom odboru da ne žele dati tu 

suglanost. 

 Gđa. Furkes je pojasnila kako školski odbor ima 7 članova. 2 člana su iz reda 

učiteljskog reda, 1 član iz radničkog vijeća, 1 član je iz vijeća roditelja i 3 člana su od strane 

osnivača. Napomenula je da nije točno da školski odbor neda suglasnost, radi se o tome da 

općina nije tražila ono što je trebala tražiti. Dakle treba jasno definirati dopis, jer oni ne mogu 

dati suglasnost na čestice koje ne postoje, ne može se dati suglasnost na dio površine, već na 

određenu česticu s određeom površinom, jer je ona katastarski upisana i gruntovno riješena i 

tada to ide na županijsku skupštinu.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na tvrdnju prava građenja napomenuvši kako bez obzira 

što nitko od prisutnih nije građevinac i obzirom da se radilo o 5. mjesecu da li ravnateljica 

vjeruje da bi općina do 9. mjeseca uspjela ishoditi kompletnu dokumentaciju i izgraditi zgradu 

za 50-ero djece. Pedagoške kriterije ne određuje niti načelnik niti vijeće niti bilo tko nije u toj 

struci i o tome nije želio dalje ni komentirati. Osvrnuo se i na članove vijeća koji su bili 

prisutni kada je donijeta odluka da će općina u slučaju prebukiranosti vrtića snositi posljedice. 

Nikome nije drago kada bude inspekcijski nadzor, no napomenuo je kako svima mora biti 

jasno da su svi vrtići u državi prebukirani. Da se to više nebi desilo zatražilo se da se 

nekretnina prenese na općinu i da možemo krenuti u postupak i zadan je zadatak da do 

slijedećeg upisa 2019. godine imamo prošireni postojeći vrtić. Smatra da nema potrebe za 

pravom građenja ako su održani sastanci i dogovoreno je da se ta suglasnost bude prihvatila, 

ide na županijsku skupštinu. Nekoliko puta g. Pintar, g. Sobota su potvrdili da čekaju odgovor 

od školskog odbora. Znači to je prvi korak koji treba definirati. Još se jednom osvrnuo gdje je 



g. Pintar naveo točno da se utvrde zasebne katastarske čestice te postavio pitanje prisutnima 

da li mogu na susjedovoj čestici napraviti prijedlog dviju različitih čestica sa kojima on nema 

veze. 

 Gđa. Kovač je napomenula da se može, jer se tada susjed javlja u postupku kao druga 

strana i pokreće se daljnji postupak. Iz svega proizlazi da nije za isto podnesen zahtjev. 

 Općinski načelnik je ponovio da je podnesen zahtjev i priložen prijedlog parcelacije te 

da se ne može razdijeliti nečija čestica bez suglasnosti osnivača.  

 Gđa. Furkes se ponovno vratila na smjernice od g. Petričevića i što je potrebno učiniti 

i sukladno tome sjesti će se u srijedu i dogovoriti jasne postupke. Složila se sa gđom. Blažević 

koja je rekla kako je potrebno jasno utvrditi tko što radi u kojem dijelu. Napomenula je kako 

je iz medija dobila dojam da se to mislilo odraditi do 9. mjeseca i navela da je šteta što se to u 

medijima nije i tako prezentiralo jer se stalno poteže pitanje da škola nešto kasni i sprječava, a 

obzirom da je i sada spomenuto da je rok tamo do rujna 2019. godine sigurno će do tada biti 

odrađeno, te se nada da će u tom razdbolju biti osigurano sve ono što je potrebno da se djeca i 

prebace i ponovno upišu u naš vrtić. Smatrala je da je to općini hitno, da ima projekt, te da se 

s pravom građenja mogla zgrada dići katom jer je vrlo teško širiti se dalje budući da djeca 

neće imati prostora za vanjsko igralište, ali napomenula je kako je to opet općinska domena. 

Napomenula je kako je shvatila da se općini žuri i da sve skupa želi to medijski popratiti na 

neki sebi svojstven način, te još jednom naglasila da općina nije bila jasna u definiranju onoga 

što želi i kad već postoje ljudi koji se u to sve razumiju, shvatila je da će se i pravilno 

postupiti. Školski odbor i škola su definitivno za suradnju i nitko od školskog odbora neće ne 

dati nešto što dječji vrtić već koristi. U interesu im je da se sve to skupa riješi i da bude 

imovinsko pravno riješeno i smatra da nikakva tetralnonst nije potrebna niti da se komunicira 

preko medija. Poziv za sastanak uputit će se i predsjedniku općinskog vijeća i izuzetno joj je 

važno da i općinski vijećnici budu upoznati sa jasno definiranim stavkama pa da u daljnjim 

procesima općina zna što joj je činiti.  

 Općinski načelni se osvrnuo se na to da je hitno, bez obzira što će djeca biti upisana 

slijedeće godine, ali svi moraju znati da se djeca u vrtić upisuju u ožujku 2019. za jesen 2019. 

Ako će se ići ovom dinamikom kako je do sad, siguran je da će biti sve gotovo do 2027. 

godine. Što se tiče teatralnosti, on je ne vidi, ali ipak je sve imalo nekakvog utjecaja jer očito 

da ne bi danas bili ovdje i razgovarali o svemu. 

 G. Salajec je postavio pitanje u vezi dopisa za radove u školi te da li u školu ulaže 

samo općina ili županija, na što je općinski načelnik odgovorio da je zgrada u ingerenciji 

općine i ona mora ulagati u zgradu. Gđa. Furkes je odgovorila da ulaže i županija. 

 G. Salajec je zaključio kako će se dogovoriti oko tih radova ako se ne može dogovoriti 

oko vrtića. Općinski načelnik je odgovorio kako je zgrada u vlasništvu općine i sve što od 

strane škole bude predloženo da treba odraditi u sklopu sanacije, odraditi će općina. 

 G. Jančevec je pojasnio kako postoji razlika u tome da li županija prebacuje osnovnoj 

školi na račun pa škola provede te radove ili županija sama direktno odabire izvođača radova. 

Ako županija direktno sama odabire izvođača radova ona to ne smije raditi. Ako prebacuje 

novac na račun osnovne škole i škola sama radi te stvari, recimo da je to u redu. Ali opet do te 

granice da se postavlja pitanje čija je to zgrada, a zgrada je u vlasništvu općine i teoretski 

općina kao vlasnik te zgrade po zakonu bi morala imati nadzor što se u njenoj zgradi zbiva. 

 Gđa. Furkes je napomenula da bi po tome i općina trebala plaćati režije jer je to njena 

zgrada, a to radi županija. Pojasnila je da je osnovna škola u sustavu riznice i županija 

proračunski školi dodijeli određena sredstva i ta sredstva se povlače preko riznice. Škola 

nema svoj račun zato što imaju zajednički račun koji je obuhvaćen tom riznicom i županija 

ulaže u zgradu škole u Kunovcu i naravno da školski odbor sukladno nekim procesima 

jednostavne nabave to sve skupa provodi u postupcima koji su zakonski određeni. Određene 

stvari županija za sve županijske škole odrađuje putem objedinjenih javnih nabava i neke 

stvari nisu u domeni same škole i u tom dijelu ne mogu utjecati. Radi se o tome da je škola u 

sustavu riznice i na taj način funkcioniraju sve osnovne škole i sve ustanove kojima je osnivač 



županija. Napomenula je kako je važno da se utvrdi uloga škole u toj zgradi, što su oni 

zapravo, stanari ili podstanari. Taj dio se mora pravno utvrditi i to je zadatak koji će biti u 

srijedu na sastanku. Ako općina odredi sredstva u proračunu i želi provoditi postupak 

jednostavne nabave škola će uputiti što je nužno neophodno i što žele da se odradi u toj svoti, 

a općina će to odraditi. Važno je utvrditi sustav boravka škole u samoj zgradi. 

 Predsjednik je zahvalio gđi. Furkes na dolasku i odvojenom vremenu, smatra da su se 

svi složili da je vrlo bitan boljitak općine odnosno njenih žitelja u što svakako spadaju i dječji 

vrtić i škola u Kunovcu. 

  

Točka 2.A), B), C) 

 

 Općinski načelnik je podsjetio da smo prije mjesec dana na sjednici imali predstavnike 

Piškornice koji su izprezentirali prijedlog  za društvo Drava-Kom i tom prilikom pojasnili što 

tvrtka daje i koji su uvjeti za osnivanje društva, budući da se radi novom društvu koje tek 

treba osnovati. Druga tvrtka koja se javila i prezentirala svoju ponudu je GKP Komunalac 

d.o.o. Koprivnica i oni su putem svojih elaborata pojasnili koje povlastice i koristi imaju, te 

koje pogodnosti imaju mještani. Treća opcija je da se donese odluka o odvozu i skupljanju 

otpada putem koncesije. Spomenuo je da su svi JLS-i na području RH u obvezi uskladiti sa 

prijedlogom zakona koji je donesen prošle godine i da do 1.11.2018. godine moramo biti 

usklađeni, a radi se o reciklažnim dvorištima, kantama za razvrstavanje otpada (papir, staklo, 

plastika, metal, biootpad) i mišljenja je da bi se trebali voditi tom činjenicom da ćemo, 

ukoliko ne ispunimo sve to do 1.11., imati kazne i penale.  

 G. Salajca je interesiralo da li je Komunalac dostavio cjenik koji su obećali dostaviti 

za 2 dana nakon prošle sjednice, obzirom da ga nema u materijalima. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako cjenik nije dostavljen jer još nisu dobili suglasnost 

od tijela koje ga je trebalo potvrditi. Imamo informaciju koju smo dobili i zadnji puta, a to je 

da je 0,38 kn fiksni dio, a varijabilni 0,049 kn. Ukoliko imamo čipirane kante i ako imamo 

svoje kompostiranje po domaćinstvima, 10% ide popust. 

  Nakon rasprave točka 2a) Odluka o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica sa 5 glasova ZA (Blažević Ružica, Ivana Tubanović, 

Damir Vrban, Anto Burušić i Rade Prosenjak), 5 glasova PROTIV (Barbara Kovač, 

Kristijan Prašnički, Ivica Petričević, Ivica Salajec i Josipa Geršić) 1 glas SUZDRŽAN  
(Mihael Sremec) nije donijeta. 

  

Točka 2b). 

 Sa 6 glasova ZA (Barbara Kovač, Kristijan Prašnički, Mihael Sremec, Ivica 

Petričević, Ivica Salajec i Josipa Geršić) i 5 glasa PROTIV (Ružica Blažević, Ivana 

Tubanović, Damir Vrban, Anto Burušić i Rade Prosenjak ) donijeta je  

ODLUKA 

 o sudjelovanju Općine Koprivnički Ivanec u osnivanju  

trgovačkog društva Drava-Kom d.o.o. 

 

Točka 2c. se ne usvaja budući je pod točkom 2b. donijeta odluka. 

 

Na zahtjev g. Prosenjaka glasovanje po točkama izvršeno je poimence kako bi se znalo 

tko je za koju odluku glasao. Na predmetni zahtjev nitko od članova Općinskog vijeća nije 

imao primjedbu. 

 

 

 

 

 



Točka 3. 

 

G. Jančevec je pojasnio kako se radi o ponudi tvrtke Omega softwer za nabavu 

rasvjetnih tijela u svoti 53.437,50 kuna. Radi se tome da Elektra zamjenuje drvene stupove sa 

betonskim, stupovi i kablovi su u nadležnosti Elektre, a rasvjetna tijela u nadležnosti općine. 

Na nove stupove se više ne može postaviti stara rasvjeta jer je drugačija vrsta infrastrukture. 

Prijedlog je da se modernizira rasvjeta i na tom potezu do crkve postavi 30 lampi. 

G. Salajec je postavio pitanje da li i u nastavku ulice idu novi stupovi gdje su i bili ili 

na suptrotnu stranu, jer po tome ispada da se osvjetljava cesta, a ne pješačka staza. 

Općinski načelnik je pojasnio kako je pokusno postavljeno 10 komada led lampi na 

početku mjesta i točno se vidi razlika u rasvjetljenju i ceste i staze što nije bio slučaj sa starim 

lampama koje su rasvjetljavale samo cestu. Prednost u svemu je da se štedi na energiji i da 

postoji 6 godina garancije na rasvjetna tijela. U planu je da se ubuduće postavi po cijeloj 

općini, ali krenulo se po fazama.  

G. Jančevec je napomenuo kako su za sva mjesta u općini napravljeni projekti 

modernizacije javne rasvjete i ishođene su sve dozvole. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA  

o odabiru ponude tvrtke „Omega software“ d.o.o. za nabavu LED rasvjetnih tijela 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Točka 4. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o formalnosti. Svi su upoznati je da je 

Drnje izašlo iz DV Vrapčić te da je sjedište odnosno centrala vrtića u Đelekovcu. Zbog svega 

potrebno je napraviti izmjene u Planu mreže dječjih vrtića. 

 Jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

PLAN 

o izmjeni Plana mreže dječjih vrtića Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 5. 

 

 Nastavno na ranije rečeno, potrebno je izmijeniti naziv i sjedište koje više neće biti u 

Drnju već u Đelekovcu, M.P. Miškine 1. 

 G. Salajca je interesiralo da li naziv vrtića ostaje isti. 

 Gđa. Bebek je pojasnila kako u nazivu vrtića ide samo zamjena riječi, obzirom da su 

do sada bili registrirani kao Vrapčić dječji vrtić, a sada će biti Dječji vrtić Vrapčić.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

 o promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića Vrapčić 

 

Točka 6. 

 

 Pročelnik je pojasnio kako je u 7. mjesecu donijeta odluka o prihvaćanju Procjene 

ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Koprivnički Ivanec i u toj 

procjeni je definirano da su vatrogasne snage dovoljno opremljene i kvalitetne da budu 

nosioci i da se donese odluka o stavljanju van snage odluke o postrojbi civilne zaštite. Civilna 

zaštita je osnovana 2012. godine i osim smotre nikad se nisu daljnje aktivnosti poduzimale. 

Nakon što ova odluka stupi na snagu, predstoji nam izmjena odluke o određivanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja jer je ista postrojba i u toj odluci.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

 

 



ODLUKA 

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 7. 

 - g. Prašničkog je interesiralo da li je upućen dopis komunalnim poduzećima da ne 

voze otpad kroz naselje već po cesti koja je za to predviđena. Danas su opet prolazili kroz 

mjesto. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je usmeno kontaktirana gospođa koja je zadužena 

za tad dio prometa, međutim na početku Ivanjske ceste je znak koji točno određuje kojom 

nosivosti kamioni mogu prolaziti, a druga stvar je da je i policija povećano patrolirala no 

rečeno je da oni ne mogu tu biti 8 sati kad je radno vrijeme. Svi znaju koji je put do 

odlagališta no nitko se toga ne drži. Nekoliko je puta bilo urgirano, ali očito ne postoji način 

represije da se to zaustavi. 

 G. Prašnički smatra da ne treba ići represivnim dijelom, već poslati kulturni dopis.  

 

 -gđa. Kovač se osvrnula na most kod kanala „Smrdeći“ odnosno na sanaciju istog jer 

je prolaz dosta otežan. 

 Općinski načelnik je rekao kako je to županijska cesta i sve radove koje bi se trebali 

odraditi dužni su omogućiti ili sami izvesti. 

 Članovi vijeća su ispravili da se radi o gradskoj cesti i nadležnosti grada Koprivnice te 

je zaključeno da se gradu uputi dopis da se nešto oko toga poduzme. 

 

 -g. Salajec je postavio pitanje da li je Ivanečki vez kulturno dobro Općine Koprivnički 

Ivanec ili Društva izvornog folklora, budući da su gđa. Horvat i gđa. Jakupi izdale knjigu na 

osnovu toga, ali je stekao dojam da su prisvojile Ivanečki vez. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je za zaštitu kulturnog dobra zaduženo Društvo 

izvornog folklora. Gospođe su predstavnice DIF-a koje se bave vezenjem i održavanjem te 

tradicije i od ministarstva je dobivena potpora da se to zaštiti da drugi to ne prisvajaju. 

Uočeno je na smotrama gdje ne sudjeluje DIF, a na nošnjama je Ivanečki vez. Oni su 

pokrenuli postupak da se to zaštiti i ako se već prezentira onda neka bude stvarno kako i treba 

biti odnosno kako se to oduvijek nosilo. 

 

 -g. Prosenjak se osvrnuo na gradnju staze te kako su upiti da se staza zameće a nisu 

postavljene cijevi za odvodnju staze. 

 G. Jančevec je pojasnio da je u projektu predviđeno da na 2 dijela staze ne ide 

oborinska odvodnja zbog nagiba ceste jer je prilikom izrade projekta utvrđeno da se na takvim 

dijelovima ne stavlja oborinska kanalizacija već ide u postojeće grabe. 

 

 -gđa. Blažević je postavila pitanje oko osnivanja trgovačkog društva odnosno da li su 

prilikom prezentacije gospoda iz Piškornice naveli svoju cijenu odvoza otpada. U pitanju su 

veliki novci, budući da je u pitanju izgradnja reciklažnog dvorišta i dosta toga. Smatra da ako 

je bila bitna cijena Komunalca onda je trebala biti bitna i cijena Piškornice. Nije se uključila 

pod točkom dnevnog reda jer nije znala ishod glasanja. 

 G. Prašnički smatra da se gđa. Blažević mogla javiti i postaviti pitanje koje ju zanima 

kao i svi ostali. 

 

 -Predsjednik se osvrnuo na upućen dopis Piškornice za suglasnost za izgradnju 

reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Piškornica koje bi u potpunosti financirala tvrtka 

Piškornica za potrebe Općine Koprivnički Ivanec i vlastite potrebe. Navodno je prvi dopis bio 

u 6. mjesecu i nakon toga još dva, te da je vremenski period potreban za to napraviti 3 



mjeseca što znači da smo to odradili u 6. mjesecu sada bi imali reciklažno dvorište u 

potpunosti financirano od tvrtke Piškornica. 

 Općinski načelnik je rekao da je sve u razmatranju te da se ne radi o nikakvoj izgradnji 

reciklažnog dvorišta, već o dovoženju 7 kontejnera na područje parkirališta koje ne posjeduju 

i to nije nikakvo reciklažno dvorište. 

 g. Salajec je na tu temu iznio svoje razmišljanje da ako se Komunalcu daje 200 tisuća 

kuna, a ako je dobro zapamtio općinski načelnik je prošli put naveo kako 1 mobilno 

reciklažno dvorište stoji 250 tisuća kuna što znači kada ga kupimo imamo svoje i za dvije 

godine da bilo tko otkaže imamo svoje, a Komunalcu damo 200 tisuća kuna i za dvije godine 

nam otkaže nemamo niti novaca niti reciklažno dvorište. Mišljenja da sve što se kupi, općini 

će i ostati. 

 G. Prosenjak se nije složio sa iznesenim. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako svi moraju biti svjesni da će današnja odluka 

bitno utjecati na proračun i to ne pozitvino već negativno. Morati će se osigurati 2 mobilna 

reciklažna dvorišta što je minimum. Svako preseljenje tog mobilnog dvorišta će trebati platiti. 

Sve što je bilo prezentirano je samo na papiru od toga ništa nema, niti reciklažnog, niti 

komopstišta, niti kanti niti strukture, a 1.11. je na vratima. Sigurno će biti ozbiljnih sankcija 

zbog svega toga i zbog toga će se prazniti proračun. Smatra da će sigurno netko morati 

odgovorati zbog toga ako ne krene pravim putem. Nije problem osnovati firmu, ali treba znati 

da ta firma treba imati dozvolu za odvoz otpada, za zbrinjavanje, kompostište, reciklažno, ali 

vrijeme će pokazati.  

 g. Prosenjaka je interesiralo koliko je općina pristupilo Drava-Komu, a predsjednik je 

odgovorio 7 općina i to: Virje, Novo Virje, Hlebine, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, 

Rasinja, Kloštar Podravski i mi. 

  

 -g. Salajec se osvrnuo na divlje odlagalište „Prosišće“ napominjući kako je stvarno 

više nego u lošem stanju, te kad će stići oprema da se to konačno počne kontrolirati. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je oprema stigla, potrebno je riješiti napajanje. Kad 

se to sve riješi ide direktna komunikacija sa općinom gdje će se sve snimati, te je dao 

prijedlog da se po kameri mjesečno osigura i intervencija, što bi bilo jako dobro. Dolazi na 

deponiranje rezani asfalt koji će se koristiti za saniranje puteva i potrebne su kamere jer ljudi 

ne samo da dovoze smeće, već i odvoze deponirani materijal. Nije problematika samo tog 

odlagališta već i ostalih. Mišljenja je da je i kazna od tisuću kuna i premala za sve koji se 

neodgovorno ponašaju po pitanju bacanja otpada. 

 

 -gđa. Blažević se na kraju obratila g. Prašničkom vezano uz njegovu raniju 

konstataciju, napomenuvši kako je istom povrijeđena budući da su se na istu temu pod točkom 

razno i drugi vijećnici uključili u raspravu, pa zašto je samo ona ta koja na to ne bi imala 

pravo. 

 G. Prašnički se ispričao ukoliko se gđa. Blažević našla uvrijeđenom. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21:00 sat. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

             Zapisničar:                                                                                Predsjednik: 

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

  

  


