
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  30. studenoga 2018. 

 

 

 Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 30. studenoga 

2018. godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/14, Urbroj: 2137/09-18-1 od 23. 

studenoga 2018. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Ivica Petričević, 

5. Kristijan Prašnički, 

6. Rade Prosenjak, 

7. Ivana Tubanović, 

8. Damir Vrban, 

9. Anto Burušić. 

 

b) Nisu prisutni: Barbara Kovač i Ivica Salajec, članovi Općinskog vijeća Općine 

Koprivnički Ivanec koji su opravdali svoj izostanak.  

 

c) ostali prisutni: 

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

Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši referent Mihaela Husnjak – 

knjigovotkinja. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 

2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 

3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec, 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec, 

5. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, 

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Koprivnički Ivanec u naselju Goričko za projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u 

naselju Goričko“, 

7. Donošenje Odluke o isplati božićnice umirovljenicima s područja Općine Koprivnički 

Ivanec,  



8. Razmatranje zahtjeva Osnovne škole Koprivnički Ivanec za darovanjem zgrade 

Matične škole OŠ Koprivnički Ivanec i okolnog zemljišta koji čini dvorište škole na 

lokaciji Kunovec, Seljačke bune 10, 

9. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za utvrđivanje imena ulica na području 

Općine Koprivnički Ivanec,  

10. Razno. 

 

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

 

 Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

Točka 1. 

 Pročelnik je pojasnio kako je u 7. mjesecu stupio na snagu novi Zakon o komunalnom 

gospodarstvu te je sukladno njemu potrebno donijeti odnosno uskladiti akte. Do sada je bilo 

propisano da se vrijednost boda za izračun komunalne naknade iskazuje mjesečno, novi zakon 

propisuje da to mora biti na godišnjoj razini. Prijedlog je da sama komunalna naknada i za 

stanovništvo i za poslovne partnere ostane ista, samo se vrijednost boda drugačije iskazuje. U 

odluci je zato upisano 21,60 kn a mjesečno iznosi 1,80 kn. Prema rokovima definiranim 

zakonom donositi će se odluka o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu.  

 Bez rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o vrijednosti boda (B) komunalne naknade  

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 2. 

 Početkom godine je donijeta odluka sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom i uredbi, te da se plaća cijena odvoza prema masi. Obzirom da je vidljivo da ta 

odluka nije saživjela, a niti bi mogla saživjeti jer nema operatera koji bi mogli odvozili otpad 

a da prilagođavaju svoju tehniku na masu. Kako je u međuvremenu donijeta odluka da se 

kreće u suradnju sa Komunalcem nova odluka je i tome prilagođena. Razlika između stare i 

nove odluke je tome da nije masa nego volumen, te da se sada definira adresa reciklažnog 

dvorišta kojim upravlja Komunalac. Stara odluka se stavlja van snage i novom se ide na 

obračun po volumenu.  

 Bez rasprave je jednoglasno (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 3. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je već ranije bilo rečeno da smo kao vlasnici 

nekretnine korisniku dužni naplatiti najam ili zakupninu obzirom da imamo korisnike u obliku 

udruga, klubova, a i škola je u to uključena. Ova dopuna odluke bi nam omogućila da se to 

riješi bez raspisivanja natječaja i potpiše zakup po cijeni od 1,00 kn/mjesečno. Napomenuo je 

kako nema smisla da se raspiše natječaj pa da se javi netko drugi i dosadašnji korisnik istu ne 

bi mogao koristiti.  

 Predsjednika je zanimalo na koga se to odnosi, na što je općinski načelnik pojasnio da 

se odnosi prvenstveno na školu, ali i na klubove. 

 Pročelnik je pojasnio kako će se prostorije za klubove drugačije rješavati. Za sada se 

radi o školi, ali je napomenuo da će se u slučaju osnivanja nekakvog poduzeća koje će isto 

koristiti prostor morati rješavati na taj način. Dopuna trenutno pokriva školu, ali u perspektivi 

svaka takva situacija dok se pojavi može se na isti način riješiti. Korištena je riječ „može“ se 

dati, jer ukoliko će biti situacija da nije zakup za 1,00 kunu neće se riješiti na taj način. 



 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama 

u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 4. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se izmjena koeficijenta konkretno odnosi na 

zaposlenicu Mihaelu Husnjak koja je do sada vodila poslove knjigovodstva. Nakon revizije 

moramo imati kvalitetnije vođenje i te poslove će preuzeti u potpunosti ona. Još do polovice 

iduće godine, odnosno dok se ne uvedu u red knjige nakon konstatacije revizije, će biti 

vanjski suradnik, a nakon toga se prekida takva suradnja i poslove u potpunosti preuzima 

Mihaela kao referent samo za knjigovodstvo. Po njegovom mišljenju, knjige bi bile vođene 

kako treba, obzirom da se sada bavi sa još nekoliko stvari sa strane koje joj oduzimaju puno 

vremena. Dosadašnji koeficijent 1,45 koji bi se zamijenio sa 1,96 i anulirao bi se sa vanjskim 

suradnikom koji je sada na ugovor.  

Pročelnik je pojasnio kako je to koeficijent koji ima i Alen. Sadašnji bruto je 6.342,43 

kn, a novi bi iznosio 8.573,21 kn, a odnosi se na osnovi bruto što znači koeficijent x osnovica.  

Predsjednika je zanimalo koliko je to u neto iznosu, na što je pročelnik odgovorio 

kako ta informacija nije bitna za donošenje odluke. Osvrnuo se na slučaj kada se radilo o 

njegovoj plaći te kako je donošenjasve bilo kontra zakona, svima se dizala plaća a samo je on 

bio isključen iz toga jer se gledao neto iznos koji je u tom trenutku njemu bio veći budući da 

sam u tom trenutku na poreznoj kartici imao dvoje djece i suprugu i nisam plaćao porez. Kada 

je to prošle godine skinuto, plaća mu je pala 1000 kuna, opet jedinom. Zato ponovio kako 

neto nije segment gdje vijeće odlučujete i gdje bi taj neto njima pomogao oko odluke ili ne. 

Neto je isto tako razlika kod Mihaele i Alena, jer Mihaela ima na poreznoj kartici dijete, a 

Alen nema. Postavio je pitanje da li bi to sad trebala biti kazna, te ukoliko vijeće inzistira i 

općinski načelnik dozvoli, reći će neto iznos. 

 Općinski načelnik se složio pročelnikom, te naveo svoj primjer gdje je njegovo 5-ero 

djece na poreznoj kartici i to je znatno oslobođenje od poreza, ali to je pravo koje ima i može 

ga koristiti. Obzirom da je propisano da netko bude oslobođen zbog toga što ima djecu na 

poreznoj kartici, to je ono što ga pripada i ne može ići u neto.  

G. Prosenjak se složio sa time, te napomenuo kako su bruto iznosi isti, a neto ovisi o 

odbicima. Dodao je da bi trebalo konkretizirati o kome se radi, odnosno o kojem radnom 

mjestu.  

Pročelnik je pojasnio kako se u osnovnoj odluci vidi koje je to radno mjesto, a 

izmjenom se samo mijenja brojka. 

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 5. 

Općinski načelnik se osvrnuo da je na prošlom vijeću bila molba teta za povećanje 

plaća, ali kočilo je to da se uprava nije stigla snaći obzirom da smo prešli na novu upravu u 

Đelekovcu i dok se sve to nije usuglasilo, nije se mogao prihvatiti statut, a niti su mogli 

pravilnik koji su kao osnivači predložili, mogli prihvatiti na upravnom vijeću. Radi se o 

novom statutu kojega su poslali na suglasnost da bi dalje mogli ići u postupak prihvaćanja 

pravilnika o radu koji definira povećanje plaća tetama. Ništa nije nepoznato, mijenjalo se 

sjedište vrtića i upisano je koliko tko ima člana. Smatra da je statut u redu i da bi ga trebalo 

prihvatiti. 

 Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) dana  

 



SUGLASNOST 

na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec 

 

 Točka 6. 

G. Jančevec je pojasnio kako se predmetna odluka na jednoj od ranijih sjednica 

donijela, ali u međuvremenu od tada je LAG Podravina morao poništiti natječaj zato jer nešto 

nije štimalo. Nešto se trebalo uskladiti sa direktivom na državnoj razini. Tjedan dana kasnije 

je ponovno isti takav raspisan i sada odluka ranije donijeta više nije dobra, već je potrebno 

donijeti novu, tako da datum odluke odgovara datumu raspisanog natječaja.  

 Jednoglasno je (sa 9 glasova za) donijeta 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Koprivnički Ivanec 

u naselju Goričko za projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Goričko“ 

 

 Točka 7. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na to da je prošle godine napravljen cenzus na način da 

umirovljenik koji ima ukupna primanja, bilo to inozemna i tuzemna, ako ima do 1500 kn 

dobije 200 kn, a od 1500 kn do 2500 kn 100 kn božićnice. Svi koji su bili iznad tog iznosa 

nisu dobivali božićnicu. To je praksa i okolnih JLS-a pa čak i gradova. Ostalo bi na razini 

prošle godine i isplata ide zaključno sa 31.12., tko podigne ok, tko ne, ostaje bez sredstava.  

 G. Burušić se osvrnuo na mirovinu supruge koja ima 1509 kn mirovine i sada ne 

upada u veći cenzus za 9 kn. Smatra da bi bilo dobro nešto povećati. 

 G. Prosenjak je napomenuo kako je ove godine bilo povećanje mirovina i mišljenja je 

da bi cenzus trebalo povećati za 200 ili 300 kuna. Ne vjeruje da bi to baš puno toga 

promijenilo u iznosima.  

 Općinski načelnik je dao prijedlog cenzusa na 1700 kn i 2700 kn. 

G. Prosenjak se složio sa prijedlogom načelnika. 

 Gđa. Blažević je upitala da li se to odnosi na primanja isključivo od mirovina, jer ima 

osoba koje imaju nekakve socijalne dodatke i pomoći.  

 G. Jančevec je pojasnio kako se prošle godine odnosilo samo na mirovine i bilo je 

upita po tom pitanju da li se to odnosi na neka socijalna davanja, pomoći i slično. Obzirom da 

se odluka odnosila samo na mirovine umirovljenika, isplaćivalo se samo prema iznosu 

mirovine, nije se gledao iznos dodatka. Ako vijeće želi da se gleda i neki drugi iznos osim 

mirovina, potrebno je to danas reći da se u tom smjeru i koncipira odluka, da se ne gledaju 

samo mirovine nego da se gledaju i npr. socijalne pomoći koje dobivaju od Centra za 

socijalnu skrb.  

 Pročelnik je mišljenja da to ne bi trebalo gledati jer se dira u socijalna primanja koja je 

dala država, a to nije mirovina. 

 G. Prosenjak se osvrnuo da je isto je tako i na državnom nivou. Ako si u tom cenzusu, 

pa si dobio negdje tamo, ispadaš iz priče. Mnogi su izgubili dječji doplatak. U cenzus se broji 

sve ono što si zaradio. 

 G. Jančevec je napomenuo da je to i stvar kontrole. Netko ne mora to reči i ne 

možemo znati. Za hrvatske umirovljenike se dobije popis od zavoda za mirovinsko 

osiguranje, za strane mirovine se tražio izvod iz banke, ali opet tko je htio priznati da ima 

inozemnu mirovinu je donio, tko ne, ništa se nije moglo.  

 G. Petričević je napomenuo kako je u mjesec dana nemoguće prikupiti podatke o 

socijalnim primanjima. 

 G. Prašnički se osvrnuo da se o istom raspravljalo i prošle godine. Upravo o 

nezaposlenim osobama i osobama koje primaju socijalnu pomoć i svi su se složili da se daje 

božićnica daje samo umirovljenicima, a sve iz razloga da se ne mogu prikupiti točni podaci. 

Mišljenja je da ostane kako je bilo i prošle godine. 



 Općinski načelnik se osvrnuo na umirovljenike sa inozemnim mirovinama, te kako su 

oni svjesni da ako će sada prešutjeti da istu primaju, polovicom iduće godine će doći ovjeriti 

potvrdu o životu te vratiti novac ako su primili, tako da za njih nije problem. Mišljenja je da si 

oni sigurno neće dozvoliti da se za 100 kn idu blamirati. 

 G. Petričević se osvrnuo na situaciju da je bilo osoba koje su po božićnicu došle u 5. 

mjesecu iduće godine, te dok im se objasnilo da ne može dobiti božićnicu polovicom godine, 

vrijeđali su sve prisutne, jer su smatrali da su njegovi novci potrošeni odnosno dani nekom 

drugom. 

 Predsjednik je predložio da bi to trebala biti samo mirovina, ne i socijalna ili neka 

druga davanja.  

 G. Petričević se složio sa prijedlogom da se podigne ili božićnica ili cenzus. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) prihvaćen prijedlog da se isplata 

odnosi samo na mirovine sa cenzusom od 1700 kn za 200 kn božićnice i 2700 kn za 100 kn 

božićnice, te je donijeta 

ODLUKA 

o isplati božićnice umirovljenicima s područja Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 8. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na održani sastanak kojem su prisustvovali dožupan sa 

suradnicima, ravnateljica škole, predsjednik vijeća, ravnateljica vrtića, članova školskog 

odbora, gdje je dožupan napomenuo da se zgrada može dati u najam, a za sve ostalo ako bude 

potrebe da se nešto gradi mogu zatražiti pravo gradnje koje će naravno općina odobriti. Iz 

navedenog ne vidi razlog zbog kojeg bi se to prebacivalo na školu. 

 Jančevec se osvrnuo na temu vrtića i škole, te napomenuo kako je općina školi predala 

zahtjev za pravo građenja nad zgradom dječjeg vrtića i još uvijek se čeka odgovor. Dok se 

dobije pravo gradnje kreće se u izradu dokumentacije. 

 G. Petričević je postavio pitanje što općina s time dobiva ili gubi ako se gruntovno taj 

objekt prepiše na školu.  

 Općinski načelnik je pojasnio da se u 2019. godini kreće sa izradom nove dopune  

dokumentacije za izgradnju nove škole za koju je kupljeno zemljište i obzirom da u bliskoj 

budućnosti predviđa izgradnja, postojeći objekt će se iskoristiti za neke druge mogućnosti, 

bilo za udruge, bilo za neki najam, te kako je prostor dosta vrijedan. Također postoji 

mogućnost da se taj prostor ili iznajmi ili da se pretvori u nešto drugo.  

 G. Petričević je zaključio da se već na nekoliko sjednica prepire oko toga, te upitao da 

li je moguće sklopiti ugovor na način da općina objekt daje školi do vremena dok se ne 

izgradi nova škola. 

 Općinski načelnik je pojasnio da je donijeta odluka po kojoj će se moći prostor dati na 

korištenje neograničeno uz 1,00 kn najma mjesečno. Škola će tu ostati tako dugo dok se ne 

izgradi nova i ista stavi u funkciju. Obzirom da je nekretnina dosta vrijedna ići će se na taj 

način, a ako će trebati nešto na istoj graditi uvijek mogu zatražiti pravo gradnje koje će 

sigurno dobiti.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na predmetni zahtjev kojeg je poslala škola, a u istom traži da 

se odgovor pošalje školskom odboru, te zaključio da je to isto kao da općina piše, a traži da se 

odgovor šalje Mariu Švegoviću. Smatra da je školski odbor prvi, a svi ostali nemaju s tim 

veze. Temelj svih odluka ili zahtjeva je školski odbor. Nadalje, smatra da je dopis trebao 

uputiti školski odbor, a ne netko u školi.  

 Predsjednik se također osvrnuo na održani sastanak te da je dožupan napomenuo kako 

istu težinu ima vlasništvo i ugovor o najmu, jer se tim ugovorom o najmu koji općina planira 

dati, oni mogu javljati na sve natječaje koje trebaju. 

 Općinski načelnik je napomenuo da nitko školu neće seliti iz zgrade dok se ne izgradi 

nova. Dao je informaciju da će se pod zimskim praznicima uređivati interijer škole.  



 Predsjednik je dao na usvajanje zahtjev za darovanjem koji je sa 8 glasova PROTIV i 

1 glasom SUZDRŽANIM odbijen i donijet  

ZAKLJUČAK 

o neprihvaćanju zahtjeva OŠ Koprivnički Ivanec za darovanjem zgrade Matične škole 

OŠ Koprivnički Ivanec i okolnog zemljišta Osnovnoj školi  

 

 Točka 9. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako su u Poduzetničkoj zoni prodane nekretnine i da bi 

investitori mogli pokrenuti daljnje postupke moraju imati adresu. Kako u ovom momentu 

adrese nema i da bi zadovoljili formu i zakonske obveze potrebno je sazvati odbor koji će se 

baviti tom problematikom. Dao je prijedlog da odbor za utvrđivanje imena ulica čini 5 osoba, 

te da se iz svake stranke daju članovi. Nakon imenovanja odbora isti bi se sastao i predložio 

naziva ulica, a na kraju to rješava vijeće. 

 G. Jančevec se osvrnuo na izneseno, te zamolio članove vijeća da točku shvate 

ozbiljno, budući da imamo dva investitora koji bi počeli raditi a ne mogu jer nemaju adresu, s 

mi nemamo ulice i kućne brojeve. Dok se opremala zona, bile su formirane brojčane oznake 

ulica UK1, ZK2, UK3 i UK4 kao radni nazivi. Glavna ulica, odnosno cesta koja ide od crkve 

prema Đelekovečkoj cesti nikada nije dobila svoj naziv, a to je prvo koje treba imenovati. Uz 

nju su još 3 ulice u zoni za koje treba naziv. Prema informacijama, investitori planiraju 

početkom iduće godine krenuti u izradu dokumentacije, a da bi to mogli moraju imati adresu.  

 Općinski načelnik je zamolio da se predlože članovi. 

 G. Prašnički je dao prijedlog da iz svake stranke bude jedan i jedan djelatnik općine.  

 Općinski načelnik je predložio da to budu članovi vijeća. 

 Gđa. Tubanović je ispred HSS-a predložila gđu. Blažević Ružicu i g. Damira Vrban. 

 Predsjednik: Predlažem gđu. Blažević, g. Vrbana, g. Petričevića, g. Prosenjaka i g. 

Prašničkog.  

 Pročelnik: Rješenje se objavljuje i potrebno je naznačiti tko će biti predsjednik odbora. 

 Blažević: Predlažem da predsjednik bude g. Prosenjak. 

 Predsjednik: Ima li još prijedloga? Budući da nema, dajem na usvajanje 9. točku. Tko 

je za to da odbor čine: Rade Prosenjak kao predsjednik, Ružica Blažević, Damir Vrban, Ivica 

Petričević i Kristijan Prašnički kao članovi. Jednoglasno. Konstatiram da je jednoglasno ( sa 9 

glasova ZA) prihvaćen prijedlog i donijeto 

RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju Odbora za utvrđivanje imena ulica 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 10.  

-G. Petričević se osvrnuo na ime ceste od crkve do Đelekovečke ceste koja se u 

žargonu naziva „županova cesta“. 

Općinski načelnik se osvrnuo na to da će odbor iz prethodne točke morati brzo 

djelovati, te dao prijedlog da bi se ulica od crkve do Đelekovečke ceste mogla zvati 

Industrijska ulica obzirom da vodi prema nekakvoj industrijskog zoni sa čime su se g. 

Prosenjak i gđa. Blažević složili. 

 

-Općinski načelnik se osvrnuo na predstavu „Vol i magarac“ koja će se održati 

9.12.2018. godine u 18:00 sati u Društvenom domu u Koprivničkom Ivancu, te kako je ulaz 

besplatan. 

 

 -G. Peričević je konstatirao kako vijećnici nisu dobili prijedlog proračuna na 5. razini. 

Pročelnik je pojasnio da su dobili prijedlog proračuna u obliku kakav se po zakonu donosi, a 

na odboru će se analizirati svaka stavka, te da će iduća sjednica vijeća biti 14.12.2018. godine 

sa rebalansom, proračunom i točkama koje odnose na Komunalac i daljnje postupanje. 



 

 -G. Prašnički se osvrnuo na postavljenu kameru na odlaglištu „Prosišće“, ali i na to da 

je na novo dovezen otpad, te da bi trebalo pogledati tko je istovario otpad.  

 G. Prosenjak je napomenuo kako se slobodno do sanacije odlaže građevinski otpad. 

 

 -Gđu. Blažević je interesiralo kada će biti novogodišnja fešta, na što je općinski 

načelnik ponovio kako je fešta već tradicionalno u restoranu „Zlatan“ 15.12.2018. godine. U 

19:00 sati će se održati kratka svečana sjednica i nakon toga se ide u restoran. Pozivaju se 

članovi vijeća, zaposlenici, škola i vrtić, predsjednici udruga i poslovni suradnici. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 20:00 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                              Predsjednik: 

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

  

  


