
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  24. kolovoza 2017. 

 

 

 Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 24. kolovoza 

2017. godine s početkom u 20,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/17-01/08, Urbroj: 2137/09-17-1 od 18. 

kolovoza 2017. 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: 

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

Ivan Lipuš – pročelnik, Dubravka Bebek – referent općih poslova i Dijana Mikšić – 

predstavnica roditelja učenika. 

Mirko Lukavski – novinar Glasa Podravine i Horvat Josip, kao gosti. 

 

c) Nije prisutan Ivica Petričević, član Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec, koji 

je svoj nedolazak opravdao. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio slijedeći: 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje žalbe roditelja učenika s područja Općine Koprivnički Ivanec na 

Odluku o kupnji radnih udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za učenike 

Osnovne škole Koprivnički Ivanec, te donošenje odluke o istoj, 

2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2017. 

godinu, 

3. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu, 

4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj 

kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu, 

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 



7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

Općine Koprivnički Ivanec za 2016. godinu, 

8. Razno. 
 

 

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

 

Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) usvojen. 

 

G. Salajec je postavio pitanje zašto je dnevni red, osim 7. točke, isti kao i za prošlu 

sjednicu.  

Pročelnik je pojasnio kako je u prijedlogu rebalansa došlo do promjena, a to će 

pojasniti općinski načelnik.  

 

Točka 1. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na donesenu odluku o kupnji radnih udžbenika, radnih 

bilježnica, likovnih mapa i bilježnica za učenike Osnovne škole Koprivnički Ivanec, 

napomenuvši kako je bila praksa da se i učenicima polaznicima gradskih škola s područja 

općine plaćala kupnja radnih udžbenika i bilježnica. Obzirom da je sjednici prisutna gđa. 

Mikšić Dijana kao predstavnik roditelja zamolio je gđu. da se obrati vijeću te da se utvrdi gdje 

je problematika nastala i zbog čega su ta djeca otišla u gradske škole, a po njemu je to i razlog 

zbog čega je i donesena sporna odluka. 

 Gđa. Mikšić se osvrnula na podnijetu žalbu roditelja učenika s područja općine, a čija 

djeca polaze gradske škole. Napomenula je kako je i sama roditelj dvoje djece koja pohađaju 

gradsku školu. Smatra da svaki roditelj po zakonu ima pravo birati upisati svoje dijete u školu 

za koju smatra da je bolja. Svjesna je da nema pravo na prijevoz autobusom ili tražiti neke 

druge povlastice, ali se osvrnula na dosadašnju praksu da su se radni udžbenici i radne 

bilježnice kupovali svima s područja općine i samim time su u to bili uključeni i učenici 

polaznici gradskih škola, a rješavalo se na način da se prema priloženim računima o kupnji 

vršio povrat sredstava. Napomenula je kako su svi oni stanovnici općine, te je mišljenja kako 

se prema donesenoj odluci oni smatraju kao građani drugog reda, a samo za to jer za svoju 

djecu žele nešto bolje i više. Smatra da nitko od roditelja neće propasti ukoliko se odluka ne 

promijeni ali isto tako smatra da je to diskriminacija djece, kao i roditelja koji su ravnopravni 

mještani ove općine, jer svi oni plaćaju doprinose, naknade, rade za tu općinu. Osvrnula se na 

odricanje svoje obitelji u dijelu zemljišta prilikom izgradnje pješačko-biciklističke staze bez 

ikakve naknade napomenuvši kako joj zbog toga nije žao, ali joj je žao da sada dok traže 

nešto na što smatraju da imaju pravo, općina od njih radi građane drugog reda ili ih se 

kažnjava sa nečim, samo zbog toga što se ne ide u školu u Kunovec. Napomenula je kako su 

roditelji prilikom upisa djece u gradske škole imali velikih neugodnosti, te da su se na njih 

vršili pritisci, čak i sa prijetnjama, no nažalost nitko se od njih danas nije pojavio. Također se 

osvrnula na financiranje školske kuhinje, sufinanciranje školskih izleta dok njihova djeca ne 

dobivaju ništa od toga. Smatra da se ostaloj djeci daje puno više, a oni traže samo za 

udžbenike i po njihovom mišljenju i tu nisu dobrodošli. 

 Gđa. Blažević je u svoje ime i ime kluba vijećnika HSS-a, razmotrivši dopis i 

smatrajući da su roditelji u dobroj mjeri svoju djecu upisali u gradske škole, a ne zbog nekog 

inata, rukovodeći se time da su ravnopravni stanovnici ove općine koje si na nikakav način ne 

želi diskriminirati, da su roditelji koji su svi manje-više zaposleni čiji dio doprinosa je prihod 

općine, dala prijedlog da se radni udžbenici, radne bilježnice, likovne mape sufinanciraju na 

isti način kao i za učenike OŠ Koprivnički Ivanec.  

  



G. Prosenjak se nije složio sa prijedlogom gđe. Blažević. Smatra da je točno, odnosno 

demokratsko pravo roditelja da školuju djecu gdje žele, međutim, mišljenja je da odvođenjem 

učenika iz Općine Koprivnički Ivanec u druge škole rade štetu drugih 200 djece koji su 

polaznici OŠ Koprivnički Ivanec. Godinama se borimo da gradimo školu, a da bi to uspjeli za 

tu školu moramo imati i djece. Napomenuo je kako bi se da se nalazi u ulozi učitelja, našao 

uvrijeđen, jer ti roditelji smatraju da su naši učitelji manje vrijedni, da su neznalice ili da naše 

škole smrde. Mišljenja je da njihov postupak nije solidaran sa ostalim stanovnicima općine i s 

onim roditeljima koji svoju djecu šalju u OŠ Koprivnički Ivanec. Osobno ima 7-ero unučadi 

koji pohađaju OŠ Koprivnički Ivanec, a puno je bliže Koprivnici nego ona, pa bi mogli ići u 

gradske škole, ali smatra da to nije u redu, da su naši učitelji u redu. Isto tako slaže se da bi 

škola mogla biti u boljem stanju te da bi se u nju moglo uložiti, odnosno moglo se ulagati 

puno ranije, nešto više i kvalitetnije. Mišljenja je da su svi vijećnici tu zbog obrane interesa 

većine mještana općine i većine djece, te da je njihova dužnost da zastupaju interese većine, a 

ne par pojedinaca koji su se sjetili da zbog nekih razloga idu  u školu kamo idu. Ponovio je 

kako je to demokratsko pravo tih roditelja, no smatra da ne mogu putem pisama pisati kako će 

općinu tužiti, kako se nekog diskriminira. Prvi dan škole će učenike polaznike OŠ 

Koprivnički Ivanec na klupama dočekati radni udžbenici, radne bilježnice i likovne mape i 

smatra da je to pošteno i u redu. Osvrnuo se na popis roditelja i napomenuo kako među njima 

ima onih koji nisu stanovnici općine, odnosno žive u općini ali su prijavljeni negdje drugdje i 

ne doprinose općini već negdje drugdje. Predložio je da se odluka ne mijenja, jer na taj način 

će svaku sjednicu mijenjati svoje odluke, a sve zbog toga što će se pet-šest osoba sjetiti 

tužakati, nositi primjedbe i smatra da to nema smisla. Ukoliko je u interesu razvitka i 

dobrobiti ove općine mišljenja je da bi bio red da ta djeca polaze osnovu školu tamo gdje i 

žive. Smatra da bi to bilo kolegijalno od roditelja ako se smatraju stanovnicima ove općine.  

 Gđa. Mikšić je napomenula kako se smatra stanovnikom ove općine i da na sve načine 

doprinosi općini, te da ona kao i ostali roditelji gledaju samo u interesu svoje djece te da im je 

lakše da idu u gradske škole. Napomenula kako nije mišljenja da Kunovec nema dobre 

učitelje, ali smatra da se kvaliteta škole koja ima mali broj učenika, koja ima nastavnike koji 

rade po godinu-dvije, koji odlaze raditi na tri škole, nikada ne može usporediti sa kvalitetom 

škole koja ima svakog razreda po četiri razreda, koja ima stalne nastavnike i radi po 

suvremenim standardima. Iznijela je mišljenje kako voli mjesto u kojem živi, ali isto tako voli 

i svoje dijete i zato gleda da mu bude bolje. Smatra da mi možemo imati školu, zgradu, 

učitelje i djecu, ali ako je to mali broj učenika, to nikada neće biti kvalitetna škola, te da bi 

bilo puno bolje kad bi se dogovorili i izgradili u Koprivnici jednu školu koja će biti kvalitetna 

i za svu djecu.  

 G. Salajec smatra da gđa. ima pravo prisustvovati sjednici ali nema pravo sa svakim 

raspravljati, te podsjeća da je to povreda Poslovnika. Nadalje, slaže se sa g. Prosenjakom, ali 

ne i sa gđom. Blažević zbog toga jer mi nismo samo sa ovih 7-ero učenika koji su potpisani na 

žalbi izgubili 7 učenika. Osvrnuo se na odluku gdje su se kupovali udžbenici na način kako je 

gđa. rekla, ali nismo kupovali učenicima iz Kunovec Brega, a ne računamo da smo izgubili i 

13 učenika iz Kunovec Brega koji su također otišli u Koprivnicu, te da smo sada u minusu sa 

20 učenika, te se pita čemu projekt škole ako stanovnici općine razmišljaju tako da su u 

Koprivnici bolje škole i bolji nastavnici. Smatra da ti roditelji diskriminiraju naše učenike, a 

ne obratno.  

 Gđa. Kovač se također ne slaže sa gđom. Mikšić napose u tome da je veći broj učenika 

i kvalitetniji. Sama je završila fakultet i apsolutno se zna da što je manje učenika da je i 

kvalitetniji rad. Također, osvrnula se na donošenje ranije odluke i povođenjem za time da to 

bude na dobrobit cijele zajednice, te ako ostali smatraju da je dobrobit zajednice današnji 

prijedlog, podržati će ga, ali osobno smatra da nije u redu, jer isto tako nema potrebe više 

razgovarati o školi, a i tim načinom se djeca neće zadržati.  

 Predsjednik je mišljenja da se odluka ipak promijeni, a sve iz razloga jer ti roditelji 

pune proračun, dok plaćamo knjige djeci iz Kunovec Brega a njihovi roditelji pune proračun 



grada. Nema ništa protiv škole u Kunovcu, već polazi od toga da kad bi i sam bio roditelj ne 

bi dao dijete u tu školu. No, da je izgrađena nova škola ne bi uopće razmišljao. Mišljenja je da 

škola u Kunovcu nema uvjete kao gradske škole. Osobno je za to da se promijeni odluka, no 

stranka će ipak odlučiti. Apelirao je na općinskog načelnika da se vidi što je sa projektom 

nove škole, toliko se uložilo u kupnju zemljišta i izradu projekata, a ne znamo na čemu smo.  

 G. Salajec se osvrnuo na mali broj djece u školama i spajanje razreda, jer se u 

Kunovcu izgubio jedan razred, što znači i jedno radno mjesto je višak. 

 G. Prašnički je napomenuo kako se raspravlja o točki o kojoj je rasprava bila 30.06., 

25.07., te kako je na prijedlog g. Prosenjaka i općinskog načelnika jednoglasno donijeta 

odluka o kupnji radnih udžbenika isključivo za učenike Osnovne škole Koprivnički Ivanec. 

Na prošloj sjednici je na dnevnom redu bila točka obitelji Marcinjaš na istu temu i opet se 

jednoglasno potvrdila prva odluka, odnosno odbio prijedlog obitelji Marcinjaš. Zbog svega 

rečenog, nije mu jasno od kuda toliki preokret u HSS-u odnosno da sada podržavaju prijedlog 

roditelja.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na konstataciju g. Prašničkog i iznio mišljenje kako su 

članovi vijeća vrlo neozbiljni, jer ovakvim prijedlozima sufinanciranja udžbenika učenicima 

koji nisu polaznici OŠ Koprivnički Ivanec, potičemo takve da se odlaze van školovati, a na 

trošak općine i ponovno ističe kako to nije u redu. Složio se sa g. Prašničkim da se o tome 

raspravljalo i da se već treći put raspravlja o istoj stvari, te napomenuo kako se na takav način 

politika ne vodi. Dvije sjednice su sa jednom odlukom da bi na trećoj bila druga odluka. 

Ostaje kod onog što je ranije rečeno i mišljenja je da ne treba stimulirati roditelje da odvoze 

djecu u druge škole, a mi na ovakav način to radimo.  

 G. Prašnički je iznio mišljenje da su vijećnici dovedeni u vrlo neugodnu situaciju, te 

da se treći puta raspravlja o istom. Smatra da nema potrebe da ta točka bude na dnevnom 

redu.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na pitanje projekta škole napomenuvši kako je škola 

trebala ići prije dvije godine, a zbog čega nije neka se pita župana. Prijedlog da se krene u 

javno-privatno partnerstvo je ukinuo i nije bilo izvora financiranja. Odgovor g. Prašničkom 

zašto se mijenja odluka iz razloga jer se mijenjao i dnevni red, a zbog nepotpunih informacija 

ranije je donesena odluka koja je, po njemu, nepravedna. Tog trena je također bio mišljenja 

kako roditelji iz nekog inata odlaze u druge škole, no u razgovoru sa njima shvatio je da nije 

tako, već da se radi o tome da su djeca bliže gradu, a ujedno su polaznici i glazbene škole. I 

sam je imao učenika u glazbenoj školi i zna što znači prevoziti iz Kunovca u Koprivnicu. 

Smatra da zbog toga ne treba kažnjavati ni roditelje ni učenike. Što se tiče odlaska djece iz 

Kunovec Brega, za isto se ne smatra odgovornim, a što se tiče izjava da će ih odlaziti sve više, 

napomenuo je kako se trebaju svi zajedno potruditi da se iznađu sredstva za izgradnju nove 

škole. 

 G. Salajca je zanimalo zašto se stalno spominje izdvajanje u općinski proračun. Neka 

se izbroji između članova vijeća koji nemaju djecu, a izdvajaju u općinski proračun i koji o 

tome ne uopće ne bi trebali razmišljati, a razmišljaju pozitivno odnosno o tome da se ostane u 

općini, a ne da se ide izvan nje. Osobno mu je svejedno kuda će djeca ići u školu i da li će 

škole u Ivancu biti ili ne.  

 G. Prašnički je demantirao općinskog načelnika čitajući citat iz skraćenog zapisnika od 

30.06.2017. godine kojim se općinski načelnik i sam pitao zašto se ne financiraju udžbenici 

djeci iz Kunovec Brega, a financiraju se djeci koja odlaze u gradske škole. Osvrnuo se na to 

da su dva puta bili protiv toga, te mu nije jasno zašto je sada drugačije mišljenje i zbog kojih 

pritisaka se vijećnici stavljaju u nezgodnu situaciju i uopće nešto ponovno takvo stavlja u 

dnevni red.  

 Gđa. Blažević se ponovno vratila na svoj i stav odbora HSS-a. Istina je da je prošli 

puta donijeta sporna odluka, no radilo se o samo jednoj obitelji. Izrazila je žaljenje što ih se 

proglašava da su neozbiljni. Smatra da, razmotrivši konkretno te prijedloge, ne bi se složila da 

se prepucava preko djece, pred njima je konkretan dopis sa potpisom sedmero roditelja, znači 



rješava se o toj djeci. Generalno i globalno to je stvarno pitanje i smatra da imamo kvalitetnu i 

dobru školu bez obzira bila ona u Kunovcu, Ivancu ili Botinovcu, da nitko ne bi svoju djecu 

upisao u školu za koju smatra da je bolja. Djeca se iz Hrvatske upisuju na fakultete u Americi 

i za to dobivaju stipendije. Ponavlja da su se rukovodili time da ne rade diskriminaciju zbog 

toga što su to roditelji stanovnici općine i koji izdvajaju u proračun i ne vidi razlog zašto bi to 

bilo sramota reči. Roditelji imaju izbor i pravo da upišu dijete u školu za koju smatraju da je 

bolja, a na vijeću je da donese odluku da li će se takvim učenicima sufinancirati udžbenici ili 

ne.  

 G. Prašnički smatra da je to vrlo neozbiljno, dvije sjednice se pričalo jedno, a sada 

drugo. Postavio je pitanje pročelniku koji je iznos u pitanju. 

 Pročelnik radi se o 8-ero djece i radi se o par tisuća kuna.  

 G. Prosenjak je ponovio ono što je rekao u prošlom mandatu, misleći kako to neće biti 

potrebno, no za sve koji su došli u vijeće i razmišljaju stranački misli da im nije tu mjesto. 

Napomenuo je kako su svi ovdje da se zajedno bore za dobrobit mještana Općine Koprivnički 

Ivanec. Mještani nisu svi stranački opredijeljeni i smatra da se u ime stranke može govoriti na 

stranci, no ovdje su svi u interesu i zastupnici mještana Općine Koprivnički Ivanec, te 

zamolio članove vijeća da se u buduće tako i ponašaju. Smatra da svoje stranačke dogovore 

ne treba posebno isticati, da na svojim odborima mogu to raditi no da se na vijeću ponašaju 

kao jedno tijelo, jedinstveno i razumno, ne podrazumijevajući na to da svi isto i razmišljaju, 

daleko do toga. Ponovno je zamolio da svi budu korektni i da se ponašaju u duhu zastupnika 

svih mještana ove općine i da rade u interesu svih ili barem većine njih. Smatra da ovo nije 

većina. Zapitao je da li žele da se sutra pokrene peticija i donese dopis gdje će 120 ljudi 

potpisati protiv ovoga o čemu se danas raspravlja, pa će se opet na sljedećoj sjednici 

raspravljati o nečem drugom. Ako je to način funkcioniranja ovog tijela onda idemo tako 

funkcionirati. Smatra da ima puno ozbiljnih stvari u općini od tih par tisuća kuna, ali se radi o 

principu. Ponovio je da je protiv toga da se stimulira roditelje da šalju djecu u školu van 

općine, bez obzira da li se osobno sa tim roditeljima poznaje ili ne. Smatra da se treba boriti 

za općinu, a ne za grad i gradske škole koja skuplja okolo učenike da bi mogla egzistirati jer 

postoje standardi koliko učenika mora biti, te da ćemo takvim postupcima urušiti školu u 

Općini Koprivnički Ivanec, pa će upitati tko je kriv za odluku što u općini više nema škole. 

 Gđa. Blažević smatra da svojim prijedlogom i raspravom nije nikoga vrijeđala, ne 

smatra se papagajem i da je ovime iznosila bilo kakav populizam, samo je iznijela i svoje 

osobno razmišljanje što ne znači ako smo jednom donijeli odluku o nečemu da moramo čitav 

život donositi istu odluku. Isto tako smatra da ima pravo iznijeti svoje mišljenje, kao što je g. 

Prosenjak iznio svoje, a isto tako se većina ne mora s time složiti. Ponavlja da smatra kako 

time nije nikoga vrijeđala, diskriminirala, da se ponašala neozbiljno, te joj to nije bila ni 

namjera.  

 G. Salajec smatra da 8-ero roditelja omalovažava Osnovnu školu Koprivnički Ivanec i 

diskriminira djecu koja istu polaze, obzirom da je gđa. Mikšić i sama rekla da njihova djeca 

idu tamo gdje je njihova škola bolja, gdje su bolji nastavnici i gdje se bolje uči. Mišljenja je 

da je to dovoljno rečeno. 

 

 G. Prašnički je u ime kluba vijećnika HDZ-a zatražio stanku od 5 minuta. 

 

 Nakon završene stanke i provedene rasprave sa 5 glasova ZA i 5 glasova PROTIV je 

zaključeno da žalba roditelja nije pozitivno riješena, te se ranije donesena Odluka o kupnji 

radnih udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa i bilježnica za učenike Osnovne škole 

Koprivnički Ivanec neće mijenjati. 

  

 

  

 



Točka 2. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na novi prijedlog izmjena i dopuna proračuna, te 

napomenuo kako se radi o stavci proširenja parkirališta groblja u Koprivničkom Ivancu koje 

je stavljeno u prihodovnu stranu sa 300.000,00 kuna obzirom da smo od Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU dobili informaciju da bi se mogla povući sredstva, što bi 

svakako bila šteta ne iskoristiti, te je planirano 100.000,00 kuna od poreza i prireza na 

dohodak. Na rashodovnoj strani se dodaje 400.000,00 kuna za parkiralište groblja. Što se tiče 

udruga, komunalne infrastrukture, ostalo je isto.  

 Bez rasprave su sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijete 

IZMJENE I DOPUNE 

PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2017. GODINU 

 

Točka 3. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se izmjene u programu javnih potreba u kulturi  

odnose na umanjenje sa 127.000,00 kuna na 92.000,00 kuna.  

 Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijet 

PROGRAM  

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 4. 

 

Izmjene u programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi odnose se na umanjenje 

sa 367.000,00 kuna na 285.000,00 kuna. 

G. Salajca je zanimalo da li je to umanjenje o kojem se pričalo na sastanku sa 

udrugama, te da se klubovima smanjuje kako je bilo dogovoreno. 

Općinski načelnik je pojasnio da su to prijedlozi koji su bili pripremljeni za prošlu 

sjednicu, te da se ništa nije promijenilo u tom dijelu.  

Predsjednik je apelirao na općinskog načelnika da se puste sredstva za klubove, 

obzirom da je počelo prvenstvo i troškovi su na dnevnoj bazi.  

Općinski načelnik je dao informaciju kako će se drugi tjedan raspisati natječaj na koji 

će se moći prijaviti i nakon toga će se isplaćivati sredstva. 

Pročelnik je pojasnio kako je to procedura koja mora proći, a traje više od mjesec 

dana, te je zbog toga i bilo apelirano da se izvrši rebalans, no prije mjesec dana nije bilo sluha 

za to. 

Nakon rasprave je sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijet 

PROGRAM  

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području  

Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini  
 

Točka 5. 

 

 U prijedlogu izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture je također  

stavka 526.000,00 kuna promijenjena u 386.000,00 kuna, te se održavanje nerazvrstanih cesta 

umanjuje za 140.000,00 kuna.  

 G. Salajec je postavio upit obzirom da su pod točkom 2. nerazvrstane ceste, što je u 

prvoj točki. 

Pročelnik je pojasnio kako se umanjuje ukupni iznos, i onda točka koja se na nešto 

određeno odnosi. 

 Nakon rasprave je sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijet 

 



PROGRAM 

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini  
  

Točka 6. 

 

 Pročelnik je pojasnio da je kod izmjene programa gradnje komunalne infrastrukture 

ono o čemu se razgovaralo kod rebalansa. U odnosu na prošli prijedlog, sada je 400.000,00 

kuna više, a odnosi se na proširenje parkirališta na mjesnom groblju u naselju Koprivnički 

Ivanec. Kako je već spomenuto, od ministarstva je dobivena informacija kako postoji 

mogućnost sufinanciranja projekta i zato je stavljeno u proračun. 

 Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA donijet 

PROGRAM 

o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini  
 

Točka 7. 

 

Pročelnik se osvrnuo na nalaz revizije i napomenuo kako vjeruje da su prisutni 

pročitali priloženo izvješće i ono što je najbitnije u svemu je nalaz koji govori o stvarima koje 

kontrolira revizija. U principu svi zaziru od revizija i inspekcija koje dolaze analizirati 

poslovanje, no istaknuo je kako mu je osobno žao što kod nas revizije nije bilo 8 godina. Jest 

da je zahtjevna, da traje skoro mjesec dana, treba pripremati i dostavljati traženu 

dokumentaciju, međutim da je revizija bila svake 2-3 godine, vjeruje da bi se uspio izboriti za 

ono što se godinama borio, a tek smo ove godine uspjeli, a to je zaposliti knjigovođu u općini. 

Napomenuo je kako je jedno da to netko radi ugovorom o djelu i dolazi vikendom ili koji dan 

poslijepodne, a drugo je dok imaš osobu koja je stalno tu, na izvoru informacija, koja može 

provjeriti stvari i dati informaciju iz prve ruke. Vjeruje da bi i nalaz revizije bio puno bolji. 

Smatra da su male općine sa 2 -3 zaposlena mogle tako funkcionirati, ali općina koja ima 

poslovnu zonu od 200 ha gdje je već 30 ha izgrađeno, gdje su ogromna sredstva uložena u 

istu, konačno općina koja ima, odnosno bude imala regionalni centar koji je ozbiljan projekat, 

a da ne nabraja sve ostale projekte, nije si smjela dozvoliti da godinama računovodstvo 

rješava na ugovoru o djelu. Što se tiče samih nalaza, iz priloženoga se vidi da su se neke stvari 

riješili u hodu, bilo je i banalnih pogrešaka gdje su raniji knjigovođe krivo zbrojili saldo. 

Revizija je gledala, ne samo 2016. već se vezala na period u kojem ih nije bilo. Isto tako, da 

su bili dva dana duže, no zbog hitnosti su morali zaključiti svoj posao ovdje, vidjeli bi da smo 

uspostavili kompletnu evidenciju studentskih kredita i u svakom trenutku možemo izlistati 

stanje potraživanja, stanje aktualnih potraživanja, stanje dugovanja koji su završili i onih koji 

su završili a oslobođeni su kao i onih koji su dijelom oslobođeni. Ima dosta posla, ali s 

obzirom na situaciju kakva je bila, mišljenja je da je nalaz dosta korektan. Nada se da se i 

načelnik sjeća, dio koji tu ne piše, ali je rečen u usmenom razgovoru, gdje potvrđuju njegove 

riječi, pa zna da je stvarno dobro procijenio situaciju kakva je u Jedinstvenom upravnom 

odjelu i u kojem smjeru moramo ići ako želimo biti stabilna općina i općina za uzor. Smatra 

da kad bi se analizirao razred prema nacionalnoj razvijenosti, zbog poslovne zone smo bili u 

3. razredu između 75 – 100% razvijenosti, no kad bi se uzimali sadašnji parametri sigurno bi 

pali u 2. ako ne i 1. gdje su najsiromašniji. Na kraju je ponovio kako se prihvaća nalaz u 

smislu da su podaci točni ili imamo svoje mišljenje oko toga, a ne u smislu da nam se isti ne 

sviđa. 

 

 

G. Prosenjak se osvrnuo baš na ovo što je pročelnik rekao. Mišljenja je kako je stvarno 

šteta što revizija nije rađena od 2008. godine i znači oni u principu skreću pozornost na ove 



nelogične stvari što je predano, pa nije knjiženo, ali manje-više je pročelnik obrazložio. Što se 

tiče samog nalaza, smatra da možemo biti s njime zadovoljni ili nezadovoljni, ali ako će se to 

ovim načinom iskorigirati, raditi kako treba biti će ok, dok se prošlo ne može mijenjati. Neke 

stvari su otišle u zastaru, neke stvari se mogu ispraviti, neke evidencije će se voditi kako treba 

i to je manje-više to. Još jednom je napomenuo kako je stvarno šteta što ih nije dugo bilo, jer, 

smatra da bilo bi lakše da su bili, skrenuli bi pozornost na nešto što nije dobro, dali rok da se 

to ispravi i lakše bi se funkcioniralo.  

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

Općine Koprivnički Ivanec za 2016. godinu 

 

Točka 8. 

 

 -Općinski načelnik je dao informaciju kako su poslani dopisi svim korisnicima 

odlagališta „Piškornica“ u ovom slučaju su to JLS i kroz tjedan dana će se znati što će se 

morati poduzeti i odraditi. Nadalje, što se tiče poljskih puteva, uspjeli smo dobiti asfaltnu 

masu, te će se najkritičniji putevi popraviti. 

 

 - g. Prosenjak se osvrnuo na odvoz bala iz Varaždina te upitao da li se iste možda 

pojavljuju kod nas, na što je općinski načelnik odgovorio kako je sam izvršio provjeru 

nekoliko puta te da se te bale ne dovoze na Piškornicu. 

 Nadalje, postavio je upit što je sa putem kod gđe. Marčec, na što je općinski načelnik 

odgovorio da se radi na tome, te da će se sa svim korisnicima morati održati sastanak s 

obzirom da je put kod Marije Furkes ustvari u njezinoj čestici i pod teretom pa se isti neće 

moći koristiti i jedina alternativa je put kod gđe. Marčec.  

 Pročelnik je pojasnio kako je izjavljen prigovor i od strane općine kao i od strane gđe. 

Marčec i očekuje se službeni poziv za rješavanje, a uključen je i odvjetnik.  

 

-Pročelnik je odgovorio g. Salajcu na konstataciju o povredi Poslovnika, te 

napomenuo kako su sjednice javne, te da je bilo prisutno 7-8 roditelja oni bi bili u svojstvu 

gostiju, a gđa. Mikšić je pozvana da obrazloži i zbog toga je mogla govoriti.  

g. Salajec smatra da ona ne može svakom od vijećnika replicirati. 

 

-g. Salajec se osvrnuo na raspravu od prošle godine a odnosi se na prijevoz kontejnera 

tvrtke Komunalac kroz Ivanec. Skrenuo je pozornost da je cesta prema Pustakovcu ponovno 

uništena, te da li postoji mogućnost da se zabrani vožnja istih kroz naselje, budući da postoji 

linija za odlagalište. Nadalje, osvrnuo se na neuređenost dječjeg igrališta iza doma koje očito 

nitko ne vidi, aludirajući kako imamo uposlene na javnim radovima, te ukoliko to oni ne 

mogu neka sanira Koming koji je izvodio radove. Osvrnuo se i na to da nitko nije došao 

vidjeti što i kako Koming radi na predmetnoj parceli. 

Općinski načelnik je odgovorio kako su na ulasku u naselje postavljeni znakovi 

ograničenja na 10 t, te ukoliko se oni toga ne drže, mi se ne možemo igrati policajaca, već 

samo obavijestiti policiju da poveća kontrolu. Što se tiče igrališta, napomenuo je kako je 

Koming do 30.06. trebao sanirati lokaciju i vratiti je u prvobitno stanje. Zamolili su za 15 

dana odgode jer to nisu mogli izvršiti. Danas je dogovoreno da se izmalčira i dovesti će se 

prava zemlja da se to poravna i posije trava. Što se tiče komunalnih radnika, oni su bili tamo, 

ali ne mogu to čistiti.  

Pročelnik se osvrnuo na nedostatak komunikacije, te da bi dok se nešto tako vidi i radi 

ipak trebalo javiti, jer ni komunalnog nema svaki dan. 

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21,30 sati. 

 



 

D o v r š e n o 

 

   

     Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

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

 

 

  

  

 

 


