
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  14. prosinca 2018. 

 

 Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 14. prosinca 

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

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/15, Urbroj: 2137/09-18-1 od 7. 

prosinca 2018. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač, 

5. Ivica Petričević, 

6. Rade Prosenjak, 

7. Ivica Salajec, 

8. Ivana Tubanović, 

9. Damir Vrban, 

10. Anto Burušić. 

 

b) Nije prisutan Kristijan Prašnički, član Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec 

koji je opravdao svoj izostanak.  

 

c) ostali prisutni: 

Gordana Mikulec – knjigovotkinja DV Vrapčić, Mario Švegović – općinski načelnik, 

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

Jančevec – viši referent, Mihaela Husnjak – knjigovotkinja i Dubravka Bebek – 

referentica općih poslova. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. 

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, 

2. a) Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

b) Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

c) Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

d) Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

e) Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj 

kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

f) Donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 

Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu, 



3. Donošenje Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu i projekcija za 

2020. i 2021. godinu,  

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. 

godinu, 

5. a) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički 

Ivanec u 2019. godini, 

b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području 

Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

c) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

d) Donošenje Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

e) Donošenje Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

f) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

g) Donošenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

h) Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

i) Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, 

j) Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini na području Općine Koprivnički 

Ivanec, 

k) Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2019. godinu, 

l) Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

m) Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa 

i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini, 

6. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko 

komunalno poduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o Koprivnica, 

7. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva s 

ograničenom odgovornošću, 

8. Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, 

9. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javna usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na 

području Općine Koprivnički Ivanec, 

11. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Koprivnički Ivanec, 

12. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički 

Ivanec u 2018. godini, 

13. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Koprivnički Ivanec za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje, 

14. Razno. 

 

Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda: 



1.točka Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za 2019. godinu i 

projekcije za 2020. i 2021. godinu i kao 15. točka Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za 

izvođenje soboslikarsko-ličilačkih radova u učionicama Osnovne škole Koprivnički Ivanec u 

Kunovcu. 

 

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

 

 Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) usvojen. 

 

 Točka 1. 

 

 Gđa. Mikulec je pojasnila plan proračuna vrtića za 2019. godinu napomenuvši kako je 

plan isti kao i za 2018. godinu, a to iz razloga jer su traženi limiti od strane općina i prema 

dobivenoj informaciji limit Općine Koprivnički Ivanec je 550 tisuća kuna kao i prethodnih 

godina. U odnosu na to i prihode od uplate roditelja zapravo se sastoji i sam plan. Do 9. 

mjeseca, odnosno do prosvjetne inspekcije koja je bila u 5./6. mjesecu je u vrtićima bilo 

upisano po 44-ero djece. Međutim od 9. mjeseca kada je vrtić krenuo sa radom trenutno je 

upisano 38-ero djece. U odnosu na tu brojku napravljen je izračun i može se vidjeti da je 

prihodovna strana manja u odnosu na 2018. godinu. Što se tiče radova, ništa se puno nije 

planirano, već je to samo poslovanje odnosno da se pokrivaju materijalni troškovi i redovno 

isplaćuju plaće. Napomenula je da u slučaju nekih izvanrednih situacija, vrtić će se naći u 

minusu, te kako će za 2018. godinu nakon godišnjeg obračuna vrtić Ivanec sigurno biti u 

minusu. Razlog tome je izvršenje radova većeg zahvata, od 9. mjeseca manja uplata roditelja, 

upošljavanje pedagoga na puno radno vrijeme, a sve zbog stvarne potrebe i uz suglasnost 

osnivača. Nadalje, radi se o većem bolovanju, odlasku jedne tete i sve se polako nakupilo. 

Osvrnula se na isplatu plaća, ali i predstojećih božićnica koje se ne usudi isplatiti budući da 

već zna kako je vrtić u minusu. Napomenula je kako je ravnateljica odsutna, a sama ne bi 

htjela stvoriti veće probleme. Apelirala je na vijeće da se prema mogućnosti proračuna iznađe 

rješenje za isplatu božićnice tetama kako samo one ne bi ostale bez božićnice. Zamolila je da 

se unaprijed razmišlja o rebalansu i povećanjem sredstava kako ne bi bili u minusu. Osvrnula 

se na troškove koji će se kroz narednu godinu povećavati. Zamolila je za suradnju i pomoć. 

 G. Prosenjaka je interesiralo tko ne plaća dječji vrtić i u čemu je problem, te smatra da 

je sve manje djece u vrtiću, a sve više troškova.  

 Gđa. Mikulec ja pojasnila kako roditelji plaćaju, ali do sada je bila praksa da su se 

uplatnice dostavljale roditeljima za mjesec unaprijed, a sada će se osjetiti razlika budući da će 

za 12. mjesec će se računi izdavati tek u 1. mjesecu 2019. godine. Ponovila je kako je 

dosadašnji način bio da se vrtić plaćao unaprijed, a sadašnji saziv načelnika je zatražio da to 

bude nakon završenog mjeseca, sa čime se i sama složila. Osvrnula se i na stalna mijenjanja 

odgojitelja u Ivancu, te kako su roditelji zbog toga i ljuti. Trenutno je otvoren natječaj za 

odgojitelja. Nadalje, spomenula je kako je bila kontrola HACCP-a i bilo je naređeno da se 

kuhinja mora renovirati te se po tome nabavila profesionalna kuhinja i nastao je novi trošak 

od 27 tisuća kuna. Smatra da se to nije rješavalo ne bi ni morala moliti za dodatna sredstva. U 

planu za ovu godinu nije bilo takvih investicija, već je bilo predviđeno samo održavanje. 

Osvrnula se na to da su im i ostali osnivači skrenuli pozornost da će biti manji troškovi budući 

da je manje djece u vrtiću, no isto tako je napomenula da se troškovi neće smanjiti, pogotovo 

ne režijski, jer kako je napomenula, prostor se mora grijati bilo 50-ero djece ili 38-ero.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na izloženo, te potvrdio kako je bilo preinaka u 

poslovanju, osobito oko ispostave računa koji se ne može ispostaviti unaprijed prvenstveno iz 

razloga što može doći do izostanaka. Nadalje, osvrnuo se na održane sastanke osnivača i 

potvrđen pravilnik o radu kojim su smanjenja neke pogodnosti oko putnih troškova, te kako 

su na razini godine to značajna sredstva. Isto tako, osvrnuo se na kuhinju koja je koštala 22 

tisuće, a ne 27 tisuća kako je prezentirano, s time da je bila i investicija u novo grijanje koje je 



koštalo oko 28 tisuća kuna. Međutim, smatra da se dogodio niz propusta na koje je i osobno u 

8. mjesecu ukazao, te kako se za neke stvari nije ni pitalo. Slaže se da su potrebne didaktičke 

igračke, no nije u redu da ponuda sa 7-8 tisuća kuna naraste na 12 tisuća kuna. Pravilnikom je 

jasno propisano da ukoliko ima sredstava može se isplaćivati i regres i božićnica, a sada je 

problem. Smatra da ne treba sredstva dijeliti „šakom i kapom“ već treba shvatiti da pola 

godine nije što i cijela godina prihoda. Ne vidi opravdanje za sredstva koja će se naplatiti u 1. 

mjesecu budući da je općina redovno svoja sredstva uplaćivala, a ušteda je i na isplati 

cipelića, putnih troškova. Napomenuo je kako je bilo troškova koji nisu bili planirani u tom 

obimu, no isto tako zadatak je uprave da se o tome brine i taj proračun koji je donijet prošle 

godine uskladi prema mogućnostima.  

 Gđa. Mikulec je zaključila da ne zna na koji način više raditi, te da će rezati sve 

troškove. Što se tiče igračaka, bila je situacija da se uz priloženu ponudu naručivalo i za drugu 

grupu djece pa je ista porasla.  

 Općinski načelnik smatra da je trebalo održati sastanak što je od didaktike potrebno te 

naručiti ono što je zaista neophodno, te podijeliti unutar svote po grupama. Nadalje, smatra da 

je gđa. u financijama i dužna je proračun uskladiti na način da je prvo „hladni pogon“ a ostalo 

prema rezervama koje su uvijek bile prisutne.  

 Gđa. Mikulec je upitala da li postoji mogućnost da se iz općinskog proračuna dodjele 

sredstva za tete, na što je općinski načelnik odgovorio kako su one zaposlenice dječjeg vrtića i 

sve što bi naknadno trebalo za isto bi bilo potrebno izraditi novi rebalans općinskog 

proračuna.  

 Predsjednika je zanimalo koliki je iznos u pitanju, na što je gđa. Mikulec odgovorila 

kako se radi o 6 zaposlenih, te da je na općinskom vijeću koja će to svota po zaposleniku biti. 

 Gđu. Geršić je zanimalo tko je na dužem bolovanju, te se osvrnula na to da je netko 

odlazio iz vrtića te je istom isplaćen cijeli godišnji pritom upitavši da li je za to bila neka 

odluka ili je ta osoba mogla prvo iskoristiti godišnji i onda otići. Gđa. Mikulec je odgovorila 

kako se u bolovanju radi o jednoj teti, a što se tiče odlaska tete, ista je radila do 1.8., imala je 

punih 6 mjeseci rada i imala je pravo na to. Nadalje, osvrnula se na upošljavanje pedagoga za 

kojeg se izdvajalo 5 tisuća kuna, a sada 10 tisuća kuna.  

 G. Salajec je upitao da li je pedagog samo za vrtić Ivanec ili za sve vrtiće te koliko je 

bila božićnica prošle godine, na što je gđa. Mikulec odgovorila da je za sve vrtiće i dijeli se 

prema broju djece, te pojasnila da je to zajednička služba koju čine ravnateljica, 

računovodstvo, pedagog i dijele se prema broju djece. Što se tiče božićnice mišljenja je da je 

bila tisuću kuna, ali može provjeriti.  

 Gđa. Blažević je mišljenja da svi zaposleni očekuju božićnicu, ali da svi moraju na 

neki način biti svjesni da ona nije obveza poslodavca, već da je to nešto što se isplaćuje ako se 

ima sredstava i ako poslodavac može to isplatiti. Smatra da ako je vrtić došao do kraja godine 

i nema sredstva da isplati božićnicu, te da ne mogu očekivati da općina ide u rebalans svog 

proračuna u kojem nema prostora za takav trošak.  

 G. Salajec je zaključio kako je kraj godine i nema prostora da se ide u rebalans. Bilo bi 

lijepo da se božićnica isplati, ali smatra da je to ipak trebalo ranije reći načelnicima kako bi se 

dogovorili i kako bi to bilo podjednako isplaćeno.  

 Gđa. Mikulec je napomenula kako je pravilnikom propisano da je to 1.250 kuna, ali 

ako općina to ne može ispoštovati, da bude barem nešto. Svi ostali gdje ima novaca dobili su 

propisanih 1.250 kuna, dok su pojedine općine isplaćivale i po 5 tisuća, a tete u Ivancu neće 

dobiti ništa. Ponovila je kako se zauzela za njih, a na vijeću je da odluči da li će dati sredstva 

ili ne. Isplatila je regres svima jednako bez da je pitala i sada je došlo do situacije da se ne 

može isplatiti božićnica. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je obveza svake općine isplata plaća, a ostalo je 

stimulativni dio koji svaka općina može ponaosob isplatiti. Osvrnuo se na to da je Općina 

Gola isplatila puni iznos, ali i da oni u potpunosti financiraju svako dijete u punom iznosu. 



Ponovio je kako je pravovremeno trebalo sve uskladiti, neke stvari se nisu pitale, a dok dođe 

do problema onda se zove načelnika i smatra da to nije u redu.  

 G. Prosenjak je napomenuo kako je vrtić ustanova za koji postoji jedan pravilnik i svi 

su zaposlenici dječjeg vrtića Vrapčić, te netko kada radi planove mora i predvidjeti troškove. 

Smatra da se po propisanom treba raditi identično.   

 Gđa. Mikulec je napomenula kako je dobivena odluka općinskog vijeća, uplaćena su 

sredstva za isto i po tome je bilo isplaćeno.  

 G. Prosenjak je skrenuo pozornost da to nije božićnica. Ako se radi o božićnici onda je 

ona jedinstvena, a stimulativni dio mogu općine ili netko drugi isplatiti i to nema nikakve 

veze jedno s drugim. Ukoliko se ne radi po pravilniku onda ne rade dobro i krše zakon.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za 2019. godinu 

i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

  

Točka 2. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je potrebno izraditi rebalans budući da je 

prihodovanje manje od plana, a većinom se to odnosi na projekte za koje nisu bili raspisani 

natječaji i nisu se ostvarili, a bili su planirani (kurija, mobilno reciklažno dvorište, LAG, 

renta, komunalni doprinosi). Taj dio je smanjen za 3.649.000,00 kuna i novi prijedlog 

proračuna je 8.843.000,00 kuna.  

 G. Salajec je napomenuo kako smo planirani za javnu rasvjetu 600.000,00 kuna, a 

potrošili smo 80.000,00. Za školu smo planirali 220.000,00 a dali smo 150.000,00 te postavio 

pitanje da li nije bilo sredstava za sve ili je nešto drugo posrijedi. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je za školu planirano budući da smo se kandidirali 

na natječaj ali nažalost nismo prošli.  

 Gđa. Husnjak je pojasnila da se razlika kod škole odnosi na dokumentaciju za školu 

koja nije realizirana. 

 G. Jančevec je pojasnio da natječaj funkcionira na način da dok se vrši prijava mora 

biti planiranih sredstava u proračunu iako se ne zna da li će se na tom natječaju proći. Često se 

mora dokazati da su ta sredstva planirana u proračunu. Dok se desi da se na natječaju ne prođe 

mora se raditi rebalans. Kandidirali smo javnu rasvjetu na natječaj min. graditeljstva i škola je 

bila kandidirana putem županije, no to su dva projekta koja nažalost ove godine nisu prošla. 

 Nakon rasprave jednoglasno su (sa 10 glasova ZA) donijete 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA  

ZA 2019. I 2020. GODINU 

 

Točka 3.a), b), c), d), e), f), 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se izmjene programa odnose na promjene 

sredstava u rebalansu. Što se tiče održavanje komunalne infrastrukture to je održavanje javnih 

površina, groblja, javne rasvjete i nerazvrstanih cesta, a i tako su sve ostale izmjene programa 

zbog nerealizacije. 

 Jednoglasno su (sa 10 glasova ZA) donijeti 

PROGRAM 

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

 

 



PROGRAM 

o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivane u 2018. godini 

 

PROGRAM  

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

PLAN  

o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 

 Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

Točka 4. 

 

 Pročelnik se osvrnuo na projekciju i proračun koji je skoro isti kao i za 2018. godinu. 

Većina sredstava je od poreza i doprinosa. Vraćamo se na pitanje vijećnika zašto je taj 

proračun toliko popunjen, ali kako je već spomenuto, ako  se javljamo na natječaje moramo 

sredstva i planirati i garantirati da su sredstva za tu namjenu i osigurana. Veće stavke su 

projekti Ivanec centar i Kurija, javili smo se na natječaj, a kada će biti rezultati vidjet ćemo. 

Bitna stvar su spremnici koji bi u toku 2019. godine trebali biti dobiveni. LAG Podravina je 

ponovno raspisao natječaj te je opet u tijeku dom Goričko. Uz to planirana je renta i kupnja 

udjela u Komunalcu i to su značajni veći iznosi planiranih sredstava. U prilogu su zapisnici 

odbora za financije, odbora za sport i odbor za kulturu. 

 G. Salajec se osvrnuo na povećanu stavku proračuna kod rashoda za općinsko vijeće i 

načelnika u odnosu na 2018. godinu te upitao o čemu se radi. Pročelnik je pojasnio kako je  

planirana plaća općinskog načelnika kao profesionalca. 

 G. Salajca je interesiralo da li se planiraju novi izbori obzirom na planirana sredstva na 

što je općinski načelnik pojasnio kako su slijedeće godine europarlamentarni izbori, a i 

predsjednički. Najavljen je i referendum od strane Udruge Zelena Piškornica koji se odnosi na 

RCGO Piškornica, predali su skupljene potpise te predstoji upućivanje zahtjeva od strane 

predsjednika vijeća na utvrđivanje ispravnosti u ministarstvo. Ukoliko će se potvrditi da je sve 

u redu i krenuti sa referendumom planirana su sredstva za idući godinu za tu namjenu.  

G. Salajec konto 100502 kupnja, opremanje i uređenje društvenih i drugih objekata. G. 

Jančevec je pojasnio da se to odnosi na sve društvene domove na području Općine. Goričko je 

najveća stavka obzirom da ide projekt rekonstrukcije, ali ostalo je namijenjeno za bilo kakav 

trošak koji se može pojaviti. 

 Gđa. Husnjak je pojasnila kako se 140 tisuća odnosi na pomoći koje su namijenjene za 

društveni dom Goričko, 210 tisuća je za ostale društvene domove, a 60 tisuća je za postrojenje 

i opremu. 

G. Salajec je konstatirao da nije dobio nikakav konkretan odgovor, sve po potrebi, na 

što je g. Jančevec pojasnio da je za to čisti primjer priključak društvenog doma u Botinovcu 

na kanalizaciju. Moraju se sredstva planirati za slučaj da nešto slično zatreba. Ne može se 

raditi rebalans za 10 tisuća kuna svaki čas. Zato se neke stvari moraju predvidjeti. 



Nadalje, g. Salajca su interesirali konta za ssnovnoškolsko obrazovanje 620 tisuća, 

socijalnu skrb 637 tisuća, projekt „Zaposli pa pomozi“ 200 tisuća, promicanje kulture 118 

tisuća. 

Općinski načelnik je pojasnio kako su planirana sredstva za dokumentacija za novu 

školu. Što se tiče socijalne skrbi radi se  o pomoći građanima i kućanstvima u novcu, pomoć 

invalidima, gerontodomaćica, školska kuhinja i knjige. 

 G. Jančevec je pojasnio projekt „ZAŽELI“. Općina se uključila u taj projekt i 

odobrena su sredstva, zapošljavaju se 4 žene koje će raditi kao gerontodomaćice i projekt je 

100% financirat iz EU fondova i općina nema troškova. Projekt traje dvije godine u suradnji 

sa Centrom za socijalnu skrbi i Zavodom za zapošljavanje. Centar bira korisnike. Sredstva 

obuhvaćaju plaće tih žena, bicikle koje će dobiti i ostale potrepštine. Općina nema nikakvih 

troškova, ali se sredstva moraju provesti kroz proračun.  

 Što se tiče promicanja kulture gđa. Husnjak je pojasnila kako su pod tim planirana 

sredstva za Društvo izvornog folklora i udruge žena dok je općinski načelnik pojasnio kako je 

ove godine bilo povećanje sredstava za udruge jer prošle godine se nije moglo isplatiti, a za 

slijedeću godinu su sredstva planirana na istoj razini kao i 2017. godine. 

G. Salajec je postavio pitanje oko izgradnje nerazvrstanih cesta i uređenja parkirališta, 

te izgradnje nogostupa odnosno da li se to odnosi na nogostup Vinogradske ulice. 

G. Jančevec je pojasnio kako je planirana dokumentacija za nerazvrstanu cestu Ivanec 

– Močile i dokumentacija za cestu Botinovec – Grbaševec. U programu je točnije razrađeno 

na što se sredstva odnose. Općinski načelnik je potvrdio da se radi o izgradnji nogostupa od 

Vinogradske ulice do naselja Goričko, te da se čeka raspisivanje natječaja da se krene sa 

prijavom na istu za projekt izgradnje nogostupa Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu do 

naselja Goričko.  

G. Salajec se osvrnuo na kupnju spremnika za odvojeno skupljanje otpada te postavio 

pitanje da li je to onaj natječaj koji smo prošli i da li će se ti spremnici kupovati ili ne. 

Općinski načelnik je potvrdio da su sredstva od ministarstva. 27.11. je raspisana 

nabava od strane ministarstva, a kako će se to odvijati, na to ne možemo utjecati, ali ako će 

biti sve po planu u 2019. godini bi trebali dobiti spremnike.  

G. Jančevec je pojasnio kako se radi o 670 kanti za papir, plastiku i za bio otpad. 

Prošli smo na natječaju, kante su nam odobrene, ali sve ide putem Fonda za zaštitu okoliša i 

nadamo se realizaciji u slijedećoj godini. 

G. Petričevića je zanimao razvoj sporta i rekreacije. 

Općinski načelnik je napomenuo kako je sve upisano i u programu javnih potreba u 

sportu, a odnosi se na financiranje klubova. Raspisuje se natječaj i temeljem komisije koja 

boduje programe klubova dodjeljuju se sredstva. 

G. Petričević je zaključio kako po tome jedna udruga može dobiti sve, a druga ne. 

Odnosno jedna može dobiti više druga manje na što je općinski načelnik pojasnio kako ovisi o 

programu koji će predstaviti i komisija će bodovati iste.  

G. Petričević se osvrnuo na to da je u odnosu na prošlu godinu smanjeno je za 50 

tisuća kuna, te kako odbor za sport u zapisniku uspoređuje Zablatje i slažu se sa predloženim. 

Predsjednik je konstatirao da je to prijedlog odbora, ali mi se ne moramo složiti sa tim 

i isti prihvatiti. Zanimalo ga zašto smo prihvatili njihov prijedlog. 

Općinski načelnik je pojasnio kako se prvo održao odbor za sport, a nakon toga je 

održan sastanak odbora za financije i proračun. Mjerodavan je odbor za financije i proračun 

koji je takve prijedlog prihvatio. 

Gđa. Kovač se nije složila sa konstatacijom načelnika jer u zapisniku nije ni napisano 

da se tražilo povećanje od 10 tisuća kuna za nogometne klubove.  

Općinski načelnik je napomenuo kako se radi o maksimumu sredstava koje može neki 

klub dobiti, a što ne znači da tako i bude.  

G. Petričevića je zanimalo zašto su se sredstva smanjivala. 



Općinski načelnik se osvrnuo na povećanje sredstava koje je bilo zbog toga što prošle 

godine nije bilo sredstava i udrugama nije isplaćeno. Međutim, napomenuo je kako vijećnici 

moraju biti svjesni da se općina ne može opteretiti sa dodatnim troškovima i moraju shvatiti 

da se ne radi o financiranju već o sufinanciranju rada udruga. Osobno je prisustvovao na 

nekoliko skupština i najveći dio troškova se odnosi na igrače. Općina može pomoći u dijelu 

„hladnog pogona“, ali ne i financiranje igrača.  

Predsjednika je zanimalo tko je izračunao da „hladni pogon“ iznosi 60 tisuća kuna, a 

ja mogu reči da je 80 tisuća. Nadalje, vezano uz folklor, zašto bi općina plaćala nekome da 

nauči svirati, a tamburice se koriste u privatne svrhe. 

Općinski načelnik je ponovio da ako se napravi i projekciju na 200 tisuća kuna, to ne 

mora značiti da Općina mora isplatiti tih 200 tisuća kuna. Napomenuo je kako je općina  

sufinancijer, a ne financijer. Što se tiče plana i programa DIF-a neću ulaziti u to jer je isti 

pisala predsjednica koja je vjerojatno kompetentna, a što se tiče povećanja sredstava ista se 

odnose na zaštitu ivanečkog veza. Mišljenja je da nam je svima u cilju da se to zaštiti. 

Maksimalno se koristi naša nošnja, a nikad se niti ne spomene čija je. Na manifestaciji Bakina 

škrinja bio je i naš ivanečki vez, a nigdje niti spomena da što je i čije je, a čak naši folkloraši 

nisu bili ni pozvani. Smatram da to trebamo što prije zaštiti, slobodno se koristi, ali su obvezi 

spomenuti od kuda je to i čije je to. 

G. Petričević je zaključio da nije u redu da se nekome daje više na temelju ničega, a 

drugima se drastično smanjuje.  

G. Salajec se osvrnuo na izgradnju i rekonstrukciju objekata na nogometnom igralištu 

u Koprivničkom Ivancu. Nije protiv toga, nešto se mora napraviti da se objekti dotjeraju u 

red, ali ne zna što će biti sa sanitarnim čvorom u Botinovcu, te je postavio pitanje da li je to 

predviđeno. 

Općinski načelnik je pojasnio kako prvo treba dokumentaciju riješiti, ali je taj dio 

zemljišta bio državni. Trebalo se dati pravo građenja, a zašto je stalo u međuvremenu nema 

saznanja. 

G. Jančevec je pojasnio kako nitko ne zna da li će to zemljište biti prenijeto na općinu. 

Bez obzira što je izvršena katastarska izmjera, zemljište je državno, a oni se ničega ne odriču. 

Pročelnik je pojasnio kako su nekretnine koje su vlasništvu države a koristi ih općina 

su igralište u Botinovcu, igralište u Pustakovcu, igralište u Goričkom i mrtvačnica i groblje u 

Kunovcu. Temeljem novog zakona o raspolaganju državnom imovinom JLS imaju mogućnost 

tražiti dodjelu od RH. Pripremljena je sva dokumentacija za isto i poslat će se zahtjev prema 

ministarstvu. Smatra da nema logike da nam osporavaju groblje i teren koji je u našem 

korištenju već 30 godina. Jedino na što bi trebalo s oprezom gledati su 2 nekretnine koje nisu 

ucrtane, ali zato imamo rješenje o izvedenom stanju iz kojeg se vidi da je tamo objekt.  

Nakon rasprave sa 7 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA donijet je 

 PRORAČUN OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU 

 

Točka 5. 

 

Pročelnik je pojasnio kako se svake godine uz proračun donosi se odluka o izvršavanju 

proračuna koju propisuje Zakon o proračunu. Odluka je identična zadnjih par godina, no 

donosi se svake godine. 

Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA donijeta je 

ODLUKA  

o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu 

 

 

 

 



Točka 6.a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) 

 

Pročelnik je obrazložio da ono što je planirano u proračunu, to je razrađeno u 

programima, a sve sukladno zakonima koji to nalažu. 

Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA donijeti su 

PROGRAM 

 javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini 

 

PROGRAM 

 javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području 

 Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini 

 

PROGRAM  

javnih potreba u predškolskom odgoju na području  

Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini 

 

PLAN  

javnih potreba u socijalnoj skrbi  

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini 

 

PROGRAM 

 javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec  

u 2019. godini 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec 

 u 2019. godini 

 

PROGRAM  

izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec  

u 2019. godini 

 

PROGRAM 

 utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec  

u 2019. godini 

 

PROGRAM 

 o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 

 PROGRAM 

 o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u 2019. godini na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

PROGRAM 

 javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice 

Koprivnica za 2019. godinu 

 

PROGRAM  

utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. 

godini 

 



PROGRAM 

 o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2019. godini 

 

 Točka 7. 

 

 Općinski načelnik je napomenuo kako se radi o stjecanju poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu GKP Komunalac d.o.o. u iznosu od 189 tisuća kuna, a o čemu je 

odlučivano i na prošloj sjednici. Obzirom da smo njihovi dioničari, u obvezi smo donijeti 

odluku. U priloženom ugovoru je navedeno da osim općina koje su ranije ušle u udio i mi 

ulazimo u isto.  

 Sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA donijeta je  

ODLUKA 

o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu  

GKP „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica 

 

 Točka 8. 

 

 Općinski načelnik je napomeno kako se radi o zaključenju Društvenog ugovora gdje 

uz sve ostale općine i grad Koprivnicu ulazi i Općina Koprivnički Ivanec. 

 Sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA donijeta je 

ODLUKA  

o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću 

 

Točka 9. 

 

Općinski načelnik se osvrnuo na ranije donijete odluke o kupnji udjela u GKP 

Komunalac i o zaključenju Društvenog ugovora, te napomenuo kako moramo ispoštovati i 

zajednički sa ostalim JLS-ima sudjelovati u provedbi mjera gospodarenja otpadom pa tako 

moramo donijeti i odluku. Sve općine koje su kupile udio isto tako su donijele odluku o 

zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. 

 Sa 8 glasa ZA i 2 glasa PROTIV donijeta je 

ODLUKA 

o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

 

Točka 10. 

 

Općinski načelnik je napomenuo kako smo dužni prikupljati odvojeni otpad, a 

predloženom odlukom se regulira odvoz od strane GKP Komunalac d.o.o Koprivnica. 

 Sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV je donijeta 

ODLUKA 

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 11. 

 

Općinski načelnik se osvrnuo na raniju izmjene odluke o komunalnom redu, te uz 

nove izmjene imamo i povećanje kazni. Skrenuo je pažnju i na to da smo donijeli odluku o 

mikročipiranju i po izvještaju komunalnog redara neki ljudi su to odbili, a problemi su oko 

puštanja pasa i utvrđivanja vlasnika. Nadalje, radi se i o dopuni sa zabranom parkiranja 

motornih vozila na pješačko-biciklističkoj stazi. Isto tako dosta se ljudi žali na paljenje 



otpada, ali ne trave, već plastike, otpad koji se ne smije paliti. Od 1.1. će biti mogućnost 

zbrinjavanja bilo kakvog otpada bez naknade. Nadalje, svi koji imaju pješačko-biciklističku 

stazu ispred kuće, dužni su istu i održavati. Bez obzira na zimsku službu obzirom da nismo na 

prioritetnim lokacijama, zna se desiti da nakon 24 sata imamo čišćenje a ljudi se moraju 

kretati stazom. Na taj način bi potaknuli ljude da se osvjeste i malo očiste ispred svoje kuće.  

G. Petričevića je zanimalo da li u odluci imamo odredbe za nanošenje blata na 

županijske ceste ili na općinske te da li se u takvim slučajevima zove komunalni redar. 

Općinski načelnik je pojasnio kako Zakon o sigurnosti u prometu ne mora biti vezan 

uz akte donijete na Općinskom vijeću i to je propisano zakonom i onaj koji je to blato nanio 

dužan je nakon provedbe svojih aktivnosti to i očistiti o svojem trošku. Imali smo slučaj na 

cesti prema Đelekovečkoj cesti gdje je poljoprivrednik morao istu sanirati. Prvo je morao 

javiti policiji da uspore promet, a nakon toga vatrogasci su prali cestu i sve ide na trošak onog 

koji je to učinio. Kazna slijedi ako se to ostavi na cesti. Najbolje bi bilo da se javi na općinu, 

ali i policiju. 

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluka o komunalnom redu 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 12. 

 

Pročelnik je pojasnio da promjenom nekog temeljnog akta JLS-i moraju usklađivati 

svoje akte. Temeljem zakona i nove procjene rizika od velikih nesreća donosi se nova odluka 

o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Razlika je u tome da smo 

nakon donošenja odluke ukinuli postrojbu i stožerno društvo nije pravna osoba.  

G. Salajec je upitao, obzirom da svako selo ima vatrogasno društvo, nije li bilo 

jednostavnije staviti zapovjednika ili zamjenika u odluku, na što je pročelnik odgovorio kako 

je onda pitanje funkcioniranja.  

Općinski načelnik se osvrnuo da se postavlja se pitanje, što dok su predsjednik i 

zapovjednik aktivirani negdje drugdje, te kako se išlo sa osobama koje su vatrogasci ali da se 

ne preklapaju u nekim drugim dužnostima. 

G. Prosenjak je napomenuo kako je danas donijet novi zakon o civilnoj zaštiti. Inače 

ima zakon o domovinskoj sigurnosti, a to je zakon kojeg je izradilo ministarstvo branitelja. 

Budući da imamo branitelje u Ivancu, mišljenja je da su to ljudi koji imaju dosta kompetencija 

za vanredne situacija i šteta je što se te ljude  nije uključilo u tu priču.  

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 13. 

 

 Pročelnik je pojasnio kako se u analizi navodi ono što se dešavalo tokom godine 

unutar sustava civilne zaštite, a to su inspekcijski nadzori zaštite i spašavanje i vatrogastva, te 

akti koji su donijeti. 

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ANALIZA STANJA 

sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

  

 

 



Točka 14. 

 

 Pročelnik je pojasnio godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite koji predviđa 

provođenje aktivnosti operativnih snaga u 2019. godini. Obzirom da je došlo do promjena u 

proračunu, tako se i planirana sredstva na kontu vatrogasne zajednice mijenjaju u 160 tisuća 

kuna umjesto prikazanih 150 tisuća. 

 G. Salajec se osvrnuo na to da nemamo postrojbu civilne zaštite, na što je pročelnik 

pojasnio kako je pojam civilne zaštite širi pojam.  

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec 

za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

 Točka 15. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na to da je zgrada škole u Kunovcu u vlasništvu općine, 

te da bi se izveli bilo kakvi radovi na istoj, moraju se tražiti ponude. Trenutno se radi o 

izvođenju soboslikarskih i ličilačkih radova u učionicama od strane soboslikarskog obrta 

LATIN iz Koprivničkog Ivanca, a odnosi se na uređenje interijera u vremenu zimskih 

praznika. Bilo je u planu da se sanira krovište drvarnice, no obzirom na dosta veliku ponudu i 

prioritetnost uređenja interijera, odlučili smo da se ipak urede učionice. Što se tiče drvarnice 

ista bi se prenamijenila u skladišni prostor, ali tek u proljeće.  

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o prihvaćanju ponude za izvođenje soboslikarsko-ličilačkih radova 

u učionicama Osnovne škole Koprivnički Ivanec 

 

Točka 16. 

 

-G. Salajec se osvrnuo na radove u društvenom domu Botinovec i kanalizacije, te 

neprimjereno ponašanje majstora koji se najavljuju u dan kada dolaze dok im nema tko 

otvoriti prostorije i koriste nešto što nije njihovo, točnije prazne sadržaj frižidera. Nadalje, 

nisu uspjeli staviti kanalice obzirom da nije postavljena cijev. 

G. Jančevec se osvrnuo na to da se sa dotičnom firmom poslovalo i ranije i nikad nije 

bilo nikakvih problema. To je prvi puta da se nešto tako desilo, ali bude se upozorilo na isto.  

 

-gđa. Kovač se osvrnula na ponašanje djece u autobusu te zamolila povratnu 

informaciju. Općinski načelnik je pojasnio da prilikom dolaska autobusa i djece iz 

Koprivničkog Ivanca, djeca iz Kunovca postavljaju pitanje zašto su došli u Kunovec u školu. 

Nema saznanja na koji način tako nešto reglulira škola, no mišljenja je da možda ravnateljica i 

učitelji nisu ni upoznati sa ponašanjem djece iz Kunovca prema djeci koja dolaze autobusom. 

Gđa. Kovač je dala informaciju da iz razgovora sa djecom proizlazi da je problem u 

djeci iz Ivanca, ali međusobnom ponašanju u autobusu, mišljenja se da su to dječje igre. 

Općinski načelnik je napomenuo da to nije ništa novoga, djeca su se i pri svađala, ali 

mišljenja je da dobar dio izrečenog ide od onog što čuju kod kuće.  

G. Prosenjak smatra da ih nije loše upozoriti da takvo ponašanje nije u redu.  

G. Salajec se također osvrnuo na cjelokupnu situaciju napomenuvši kako se jedna 

učiteljica dosjetila da kako ne bi bilo svađe u busu tko gdje i sa kim sjedi, napiše brojeve koje 

djeca izvlače i tako ulaze u bus i sjede. 

 

 



 Općinski načelnik je ponovio da je 15.12. svečana sjednica i nakon toga prigodno 

druženje u restoranu „Zlatan“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21:05 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                                    Predsjednik: 

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

  

  


