
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  26. lipnja 2018. 

 

 

 Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 26. lipnja 2018. 

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

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/07, Urbroj: 2137/09-18-1 od 21. 

lipnja 2018. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Aleksandar Potroško, 

6. Rade Prosenjak, 

7. Ivana Tubanović, 

 

b) Nije prisutni: Ivica Salajec, Ivica Petričević, Kristijan Prašnički i Damir Vrban – 

članovi Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec koji je opravdao svoj izostanak. 

 

 

c) ostali prisutni: 

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

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

općih poslova, zapisničar. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za izvođenje radova na 

izgradnji nogostupa na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu, 

2. Razno. 

 

Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda prijedlog općinske organizacije SDP-a 

Koprivnički Ivanec o rješavanju problematike zgrade dječjeg vrtića u Koprivničkom 

Ivancu. 

 

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

već ranije spomenuo da se po tom pitanju već nešto rješava i dogovara. Skrenuo je 

pozornost na 1. točku prijedloga SDP-a koji se odnosi na podnošenje zahtjeva prema 

Županijskoj skupštini KKŽ za donošenje Odluke o davanju suglasnosti OŠ Koprivnički 

Ivanec za potpis ugovora o pravu građenja na k.č.br. 1801 k.o. Koprivnički Ivanec na 

Općinu Koprivnički Ivanec, te pojasnio kako pravo građenja znači da se na tuđoj čestici 

može nešto graditi, no postoji problem da se tako nešto može tražiti od nekoga s kime ste 

u dobrim odnosima i znadete konačni ishod svega. U ovom slučaju, općina je već 

započela parcelaciju dječjeg vrtića i škole da bi se mogli odvojiti, što znači da ide zahtjev 

prema školskom odboru koji to daje županiji a oni županijskoj skupštini, što znači da je 

procedura pokrenuta. Smatra da bi se ovim mogli stvoriti problemi obzirom na ne baš 

dobre odnose sa županijom, te da bi trebali biti oprezni što se toga tiče.  



 

Dnevni red jednoglasno je (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Zapisnik sa 14. sjednice jednoglasno je (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Točka 1. 

 

G. Jančevec je pojasnio kako Općinsko vijeće mora dati suglasnost općinskom načelniku 

za donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za izvođenje radova na 

izgradnji nogostupa u sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu i sklapanje 

ugovora. Izvođač radova bi bio KOMING d.o.o. iz Koprivnice, kao jedina tvrtka koja je 

predala ponudu. Cijena ponude sa PDV-om je 1.912.147,19 kn i ispravna je. Napomenuo je 

kako su sredstva osigurana iz EU fondova. 

Jednoglasno je (sa 7 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA  

o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji nogostupa 

na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu 

 

 Točka 2. 

 

 G. Prosenjak se osvrnuo na apel prema vijećnicima županijske skupštine da se pitanje 

problematike dječjeg vrtića pokrene i na sjednici županijske skupštine koja će se održati 

28.06. o.g. obzirom na događanja odnosno na aktivnost mjere 7.4.1. gdje su vrtići prioritet. 

Osvrnuo se na načelnikovu prezentaciju vezano uz suglasnost o građenju te napomenuo kako 

je to prijedlog koji može ići paralelno sa drugim dijelom koji se odnosi na ishođenje 

vlasništva. Ne prijeći nas ništa da se pokreće postupak vlasništva, a to je ona parcelacija koja 

je već pokrenuta. Što se tiče troška, taj projekat se 100% financira iz navedene mjere i mi tu 

nememo nikakvog troška. Ako nam je u interesu riješiti problem vrtića, ovo nažalost ne 

možemo riješiti do 9. mjeseca da vrtić bude izgrađen, ali je dugoročno rješenje za gradnju 

novog vrtića. Ako se prođe na natječaju, sve ide na trošak mjere i mišljenja je da se konačno 

nešto mora pokrenuti i pokazati dobru volju da se taj problem riješi. Napomenuo je da SDP 

ima, ovisno o tome kakva će se danas odluka donijeti, dogovor sa svojim predstavnicima u 

županijskoj skupštini da predmetni zahtjev pokušaju staviti na dnevni red za skupštinu 28.06. 

Smatra da tome treba prethoditi odluka vijeća da je za to, jer je tamo bezpredmetno pokretati 

nešto sa čime se mi nećemo složiti. Mišljenja je da to nije loše i da ne možemo ništa izgubiti, 

već samo zbrinuti djecu. Što se tiče projekata, razgovaralo se o tom dijelu, mjera traje još 

nekih 2 i pol mjeseca i mišljenja je da se stigne sve obaviti i predati na vrijeme, te kako sve 

samo ovisi o tome koliko mi imamo volje nešto takvo poduzeti.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na već prije rečeno, napomenuvši kako bi to sve bilo u 

redu kad bi o ugovoru o pravu građenja znali ishod. Paralelno potezati nešto za što se ne zna 

ishod smatra dosta nesigurnim, a što se tiče etažiranja, ponovio je da je isto u postupku no isto 

tako i tu postoji procedura. Mora se izvršiti parcelacija koja je izvršena i upućena na županiju, 

isto mora ići na školski odbor, nakon toga županiji i tek onda na županijsku skupštinu. Što se 

tiče smještaja djece, napomenuo je kako će svi biti sigurno smješteni jer je osobno riješio 

problematiku. Smatra da je sve drugo nemoguće riješiti do 9 mjeseca jer svi dobro znaju da je 

to dugotrajni proces. Točka 3. prijedloga da se aplicira na program ruralnog razvoja za mjeru 

7.4.1. fizički je nemoguće, te je zamolio g. Jančevca da pobliže pojasni o čemu se točno radi.  

 G. Jančevec je prisutne upoznao kako će prijave za mjeru 7.4.1 biti moguće od 2.08. i 

trajati će do 15.09.o.g. To je ista mjera na koju je prošle godine općina išla sa projektom 

„Ivanec centar“ koji nije prošao na natječaju. Radi se o mjeri na koju se mogu kandidirati 

domovi, dječji vrtići, sportski objekti i slične građevine za obnovu ili rekonstrukciju i 

izgradnju. Vrtić je prihvatljiv da se kandidira za tu mjeru. No, ono što je ranije spomenuo g. 

Prosenjak da imamo nešto više od 2 mjeseca je točno, no upitno je da li je to dovoljno 

obzirom da općina za vrtić nema pripremljenu nikakvu dokumentaciju, a da bi se mogli 



kandidirati za mjeru, trebali bi imati gotov idejni projekt, glavni projekt i ishođenu 

građevinsku dozvolu za radove koje bi izvodili. Smatra da to sve ishoditi u tom vremenskom 

roku je vrlo teško, ali opet nije nemoguće. Napomenuo je da prilikom donošenja jedne takve 

odluke moraju uzeti u obzir činjenicu da općina već ima pripremljene projekte za mjeru 7.4.1. 

kao što je „Ivanec centar“ koji već jednom nije prošao, te projekt „Kurije“. Na tu mjeru se 

mogu kandidirati 2 projekta što ne znači da će proći oba, a opet ne mora značiti da neće proći. 

Što se tiče prava gradnja, ono se upisuje u gruntovne knjige i može se dati na neki duži 

period, primjerice na 10 godina ako se tako odluči. Pravo gradnje bi se dalo Općini 

Koprivnički Ivanec, sklopio bi se o istom ugovor sa županijom i mi na temelju toga možemo 

graditi, ali mi nismo vlasnici toga, te nakon što pravo građenja istekne nemamo nikakvih 

prava na to što smo izgradili već isto ostaje u vlasništvo onoga tko je vlasnik. Mišljenja je da 

bi puno bolje bilo da se ide na županijsku skupštinu sa onim što je već pokrenuto i ono što je 

već sa dožupanom Ljubićem razgovarano, a to je da se dječji vrtić u potpunosti parcelira od 

škole i da se vlasništvo prenese na Općinu Koprivnički Ivanec. To bi trebalo biti glavni fokus 

i apelirati na vijećnike županijske skupštine da se to izglasa. Ukoliko se takva odluka na 

skupštini ne donese, općina ne može ništa ulagati u tuđi objekt. Osvrnuo se na to da, ukoliko 

se to i riješi na takav način, neće se riješiti problem smještaja djece u vrtić ove jeseni.  

 G. Prosenjak se slaže sa tim, no smatra da ako nećemo pokušati već samo kukati, 

nećemo ništa niti riješiti. Napomeno kako je planirano da se pokuša riješiti na način da općinu 

ništa ne košta, bez obzira na vlasništvo, već da služi djeci. Napomenuo je kako je svrha svega 

da olakšamo roditelji i djeci boravak. Smatra da je na vijeću o čemu će odlučiti, te kako je 

osobno za to da se nešto svakako pokuša riješiti.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na prijedlog napomenuvši da bi sve imalo više smisla da 

je to bilo u travnju. Isto tako, napomenuo kako se već duže vrijeme sa time bavi. Ponovio je 

kako je na prvu točku prijedloga oko prava građenja vrlo oprezan iz razloga jer je to 

pokrenuto prije dva mjeseca i dobivene su neslužbene informacije da ako će se to darovati 

općini, da bi općina trebala neku drugu nekretninu prepisati na županiju. Ne želi dopustiti da 

se bilo koga od vijećnika, a i njega osobno, ucjenjuje na takav način. Što se tiče parcelacije, 

smatra da proceduru treba sprovesti do kraja i već će se tu vidjeti ako će odlučiti da se to na 

neki način daruje općini, da imaju dobru volju i mi dalje možemo ulagati u objekt i javiti se na 

natječaj. Za mjeru 7.4.1. je nemoguće sve pravovremeno pripremiti. Zna se da će projekt 

koštati, a nemamo niti viziju kako će to izgledati i potrošiti određenu svotu novaca na takav 

način smatra da nema smisla. Smatra da se parcelacija i darovanje moraju sprovesti, ali i dalje 

ostaje problem rujna kada djeca trebaju krenuti u vrtić. Upoznao je prisutne da će se održati 

sastanak sa roditeljima i jedna je mjera da se djeca upišu u Koprivnicu za što postoji 

mogućnost, a druga je da se urede prostorije na katu zgrade općine tako dugo dok se ne 

pristupi proširenju vrtića.  

 G. Jančevec je pojasnio da bi se, ukoliko bi vijeće danas donijelo odluku o tome da 

traži županijsku skupštinu da prenese vlasništvo nad zgradom dječjeg vrtića na općini, dobilo 

na težini u cijeloj stvari koja je već pokrenuta.  

 Gđa. Blažević je predložila da se ne ide na pravo građenja već da se od županijske 

skupštine zatraži prijenos vlasništva nekretnine u vlasništvu općine.  

 G. Prosenjak je napomenuo da se traži prijenos bez naknade. Napomeno je da se može 

dogoditi da neće dati prijenos vlasništva, ali da daju pravo građenja, te da svi moraju shvatiti 

da nas to ništa ne košta, a protiv toga su da se gradi novi vrtić, na što je općinski načelnik 

odgovorio kako nitko nije protiv gradnje vrtića, već da vrtić bude na čisto u vlasništvu općine.  

 G. Kovač je postavila pitanje da li će se to rješavati na ovoj ili slijedećoj sjednici vrtića 

obzirom da je općinski načelnik spomenuo da će to biti slijedeća sjednica. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je u kontaktu sa dožupanom Ljubić, te kako je 

prijedlog parcelacije predan i dana je informacija kako će se o istom raspravljati na slijedećoj 

sjednici županijske skupštine. Smatra da se zahtjev slobodno pošalje kao apel da se to što 

prije riješi, te kako je malo vjerojatno da će to htjeti uvrstiti na sjednicu koja je za dva dana. 

 G. Prosenjak smatra da se može napraviti dopuna dnevnog reda.  



 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 7 glasova ZA) zaključeno da se Županijskoj 

skupštini uputi zahtjev za uvrštenjem u dnevni red sjednice koja će se održati 

28.06.2018. godine donošenje odluke o prijenosu vlasništva zgrade dječjeg vrtića 

„Ivančica“ Koprivnički Ivanec bez naknade na Općinu Koprivnički Ivanec. 

 

 Točka 3. 

  

 -G. Prosenjaka je interesiralo tko daje dozvolu ugostitelja da rade do 4-5 sati ujutro, na 

što je općinski načelnik odgovorio kako suglasnost za produljenje radnog vremena 

ugostiteljskih objekata sukladno postojećoj odluci daje općinski načelnik prema zahtjevu 

ugostitelja. 

-Gđa. Kovač je pohvalila program i način na koji je bio zamišljen no postavila je pitanje 

kojim razlogom se na Gastro festivalu promovirala Piškornica, jer u ovu manifestaciju se 

sigurno nikako nije uklapala, tim više što su komentari na taj račun bili od vanjskih 

posjetitelja.  

Općinski načelnik se osvrnuo da su bile u planu udruge i nije se moglo nekog tko je 

izrazio želju i volju da tome prisustvuje bez obzira na sve, odbiti, već je isto pohvalno, dok su 

s druge strane naše udruge, odnosno udruga žena Srca Kunovca jako razočarale, jer im je, 

unatoč tome što su imale sve pripremljeno, bio problem doći 2 sata kasnije od predviđenog 

obzirom na vremenske neprilike. Smatra da to od njih nikako nije bilo u redu. 

Gđu. Kovač je interesiralo zašto u Kresnici nema članka NK Bratstva obzirom da u isti 

predali, na što je gđa. Bebek odgovorila da su svi članci koji su, bilo donijeti u općinu, bilo 

poslani mail-om preuzeti od strane g. Lovničkog koji je tiskao Kresnicu, što znači da se njemu 

potkrala greška.  

-Gđa. Bebek se osvrnula na spomenuti sastanak općinskog načelnika sa roditeljima djece 

koji se upisuju u vrtić, napomenuvši kako je došao odgovor od strane vrtića da je ravnateljica 

do kraja mjeseca na godišnjem odmoru, te do sastanka najvjerojatnije neće doći jer ga od 

strane vrtića za sada nitko ne saziva. 

Općinski načelnik je napomenuo kako je od prošle godine sa ravnateljicom komunikacija 

jako teška te da ona jako neozbiljno pristupa svojim zadacima. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 19:50 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                                Predsjednik: 

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

 

 

  

  


