
  SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  31. sijeĉnja 2020. 

 

 Sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec odrţane 31. siječnja 

2020. godine s početkom u 19:30 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 

u općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/20-01/01, Urbroj: 2137/09-20-1 od 27. 

siječnja 2020. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) ĉlanovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ruţica Blaţević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač, 

5. Ivica Petričević, 

6. Kristijan Prašnički, 

7. Rade Prosenjak, 

8. Ivica Salajec, 

9. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

11. Anto Burušić. 

 

b) ostali prisutni: 

Mario Švegović – općinski načelnik, Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši 

referent i Dubravka Bebek – referentica, zapisničarka. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predloţio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o kreditnom zaduţenju Općine Koprivnički Ivanec, 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće sluţbenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec, 

3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerama poticaja za ureĎenje nekretnina na 

području Općine Koprivnički Ivanec,  

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća iz Proračuna 

Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu, 

5. Donošenje Odluke o rasporeĎivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 

1. siječnja do 31. prosinca  2020. godine, 

6. Donošenje Odluke o odabiru prijevoznika za prijevoz učenika na relaciji Kunovec -

Botinovec – Kunovec u 2020. godini, 

7. Donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: „Izrada projektne 

dokumentacije za projekt izgradnje dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu“, 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o provoĎenju programa Pomoć u kući 

starijim osobama u razdoblju 1.1. – 31.12.2020. godine, 

9. Razno. 

 

Predsjednik je zamolio pročelnika, odnosno apelirao da više ne zove ljude na sjednicu 

Općinskog vijeća. Zna da je imao naputak da zove ljude na sjednicu, no smatra da to nije 



javna tribina, već sjednica Općinskog vijeća, te da se bez znanja članova vijeća i njega kao 

predsjednika više to ne radi. 

Pročelnik je pojasnio kako nikad sam na svoju ruku ne poziva nikoga već uvijek netko 

stoji iza toga te kako radi po nalogu.  

Predsjednik se slaţe sa time, no ponovio je kako je ovo sjednica Općinskog vijeća, zna se 

što se zadnji puta dogodilo i to više ne ţeli na sjednici. Čitao je statut i biti će predloţene 

promjene, da se bar dva dana ranije najave osobe koje će prisustvovati. Samtra da se na isti 

smo način moglo pozvati i 50-ak ljudi, dapače sjednica je javna, ali bi u tom slučaju istu 

odrţali u domu. Na ovaj način je bilo previše „nafriziranih“ ljudi koji samo čekaju okidač da 

ispadne da se radi protiv njih. Sjednica je javna, ali za slijedeći puta ţeli znati koliko će ljudi 

prisustvovati. Nadalje, prošli puta je vijeće donijelo bitne odluke za općinu, to su proračun, 

kreditno zaduţenje kojeg nije bilo u povijesti općine, a od toga se gradi centar, vrtić, kurija i 

sve odluke su bile donijete jednoglasno. No drugi dan na ţupanijskim portalima je članak gdje 

općinski načelnik izjavljuje da su članovi dviju stranaka i šef Općinskog vijeća protiv 

mještana Općine Koprivnički Ivanec. Niti jednom riječju nije bilo naglašeno da je donijet 

najveći proračun u povijesti za realizaciju bitnih projekata, već samo odluka koja je totalno 

nebitna. Smatra da se time načelnik povrijedio sve ove članove vijeća jer misli da niti jedan 

od njih nije protiv mještana Općine Koprivnički Ivanec. Apelirao je da se ne stvara općina 

slučaj jer to nismo. Izglasane su bitne odluke jednoglasno. Po društvenim mreţama se 

komentira i traţi od nepoznatih osoba da se pobroje ti koji su protiv mještana Općine 

Koprivnički Ivanec. Mišljenja je da je općinski načelnik pobrojao te osobe, a s druge strane 

nije spomenuo da su ti isti ljudi izglasali proračun i projekte. Ponovno je apelirao i na 

pročelnika i na načelnika da se ne radi sukob meĎu ljudima. 

Općinski načelnik se osvrnuo na izjavu predsjednika te napomenuo kako je sve bilo 

pojašnjeno. 

 

Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice jednoglasno je usvojen. 

 

Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda, kao 9. točka: 

- Donošenja Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

 

GĎa. Kovač je dala prijedlog dopune dnevnog reda, kao 11. točka: Donošenje Odluke o 

financiranju pripremnih radova za postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu 

NK „Bratstvo“ Kunovec. 

 

Općinski načelnik je napomenuo kako je upoznat sa molbom koja je stigla na općinu, 

meĎutim ima jedna bitna stvar a to je da nakon katastarskog izlaganja je predstavnik NK 

Bratstva inzistirao da se ta čestica upiše u vlasništvo NK Bratstva i to je automatizmom nečija 

čestica čiji vlasnik nije Općina Koprivnički Ivanec i ne moţe financirati. Napomenuo je kako 

je to isti slučaj DVD-a Kunovec. 

G. Petričevića je zanimalo na koga stoji zemljište iza školskog igrališta u Kunovcu gdje 

općina sada financira sprave, na što je općinski načelnik odgovorio kako je to školsko 

odnosno vlasništvo ţupanije i to financiranje igrališta je donijelo ovo vijeće u iznosu od 50 

tisuća kuna.  

Nadalje g. Petričevića je interesiralo na čijem je zemljištu postavljena autobusna 

nadstrešnica o čemu je općinski načelnik pojasnio kako je ishoĎeno pravo gradnje za nju.  

G. Petričević je revoltirano zaključio kako se negdje na ţupanijskom zemljištu slobodno 

ulaţe od strane općine, a tamo gdje ostaje općini se ne smije, te zatraţio da se točka raspravi 

na vijeću.  

G. Jančevec je pojasnio kako je trenutno stanje imovinsko-stanje u Kunovcu da ima više 

čestica po vaţećem katastru i pola čestica još uvijek stoji na privatne osobe. Nakon izvršenog 

izlaganje neće to stajati na općinu već na klub jer je predstavnik Krešimir Petran izričito traţio 

da se upiše na klub.  



G. Petričević je pojasnio kako su se mještani Kunovca dobrovoljno kao i on odrekli svojeg 

zemljišta i dali ga klubu. Napomenuo je kako su svi objekti, parkiralište i igralište već 

prepisani. 

G. Jančevec nema ništa protiv, samo je prisutne htio upoznati sa situacijom. Trenutno stoji 

na par fizičkih osoba i klub, a nakon stupanja katastarske izmjere na snagu igralište dobiva 

svoju česticu i sa objektima stoji na Općinu Koprivnički Ivanec, a okolno zemljište stoji na 

NK Bratstvo. Postoji moţda mogućnost uz projekt i pravo gradnje kako je riješena 

nadstrešnica ali bez da klub da pravo gradnje, ne. Naveo je primjer doma Kunovec gdje 

općina nije uloţila niti kunu jer nema riješene imovinsko-pravne odnose.  

 

Dnevni red sa predloţenim dopunama je sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 4 

glasa SUZDRŢANA usvojen.  

 

 Toĉka 1. 

 

 Općinski načelnik je prisutne upoznao sa ponudama banaka o kreditnom zaduţenju. 

Napomenuo je kako se radi o zaduţenju za nogostup prema Kunovcu, vrtić i kuriju. 

Zagrebačka banka je sa najpovoljnijim uvjetima, kamata 1,19%, troškovi kredita sa kamatom 

iznose 264 tisuće kuna. Rok otplate 7 godina na 28 jednakih tromjesečnih rata. Osvrnuo se na 

planirani projekt Ivanec centar napomenuvši kako smo dobili obavijest iz agencije kako 

projekt ne ide iz razloga jer nema sredstava i jedan projekt će se rebalansom iz proračuna 

morati maknuti.  

 G. Jančevec je pojasnio kako je Agencija za plaćanje u 8. mjesecu prošle godine 

poslala odluku da su nam odobrena sredstva za projekt Ivanec centar i temeljem toga smo mi 

krenuli u pripreme za kredit i financiranje, da bi nam prije 2 tjedna poslali novu odluku da 

zbog nedostatka sredstava u Agenciji za plaćanje ipak nam neće biti odobrena sredstva i 

nalazimo se ispod linije. Čekalo se potpisivanje ugovora, a oni su nam umjesto toga poslali 

obavijest da nema sredstava i da nam neće financirati projekt. Sve to automatski mijenja priču 

sa kreditom i ostaju samo 3 spomenuta projekta s time da za kuriju se još čekaju konačni 

rezultati natječaja prekogranične suradnje. Zatraţene su ponude više banaka HBOR, 

Zagrebačku banku, Erste banku, Podravsku banku, PBZ, OTP banku i Sberbanku koja nije 

bila zainteresirana i nije dala ponudu. Nakon što se sve usporedilo došlo se do zaključka da je 

Zagrebačka banka najpovoljnija, sa najmanjom kamatom i sa najmanjim troškom kredita u 

koji je uključena kamata i trošak obrade kredita. Kredit bi išao na 7 godina, plaćalo bi se u 

tromjesečnim ratama. Ponovio je da se radi o sredstvima kojima bi se plaćalo direktno 

izvoĎačima radova. 

 Pročelnik je pojasnio da se interkalarna kamata plaća na sredstva koja se povlače do 

trenutka krajnjeg korištenja. Prema simulaciji radi se od 20-30 tisuća a budući da je kamata 

Zagrebačke banke manja, vjerojatno je i ta kamata manja. Ista se nije mogla prikazati u odluci 

budući da se ne moţe unaprijed znati kojom dinamikom i koju količinu sredstava ćemo 

povlačiti.  

 G. Petričevića se osvrnuo na ranije razgovore o predmetnoj stazi i izradi projekta, te 

postavio pitanje da li nije u to vrijeme bilo govora o biciklističko-pješačkoj stazi, a ne samo 

pješačkoj.  

 G. Jančevec je podsjetio g. Petričevića da je on u to vrijeme sa g. Špičkom radio 

projekat, te kako on nije sudjelovao u izradi projekta, a taj posao je preuzeto nakon što je 

kolega otišao u mirovinu. Ponovio je kako je takav projekt izraĎen i za isti je dobivena 

graĎevinska dozvola. Projekt je izraĎen za pješačku stazu sa izgradnjom javne rasvjete na 

dijelu Ivanec – Goričko. Staza ide od crkve u Kop. Ivancu do table Kunovec i postavljaju se 

stupovi javne rasvjete na dijelu na kojem nema javne rasvjete do Goričkog. Staza ide prema 

Kunovcu sa lijeve strane. Ponovio je kako je takav projekt izraĎen u vrijeme njegova mandata 

u suradnji sa kolegom.  



 G. Prašnički je zatraţio pojašnjenje kakvu svrhu ima nogostup od Kop. Ivanca do table 

Kunovec, te kako je Zakon o prometu vrlo jasan da se biciklista ne smije voziti po nogostupu 

koji sluţi samo za hodanje. Smatra da je vjerojatno svima interes da se zaštite biciklisti 

pogotovo djeca koja idu u školu, tim više zbog nedavnog dogaĎaja. Nadalje, smatra da je u 

interesu da se izgradi pješačko-biciklistička staza te kako se Ivanec treba sa svim naseljima 

spojiti pješačko-biciklističkim stazama koje su budućnost. Glavne ulice moraju imati 

pješačko-biciklističku stazu a ne nogostup. Napominje, da ako je i došlo do greške u izradi 

projekta, ne mora se takav i podrţati, te kako se moţe izraditi drugi projekt koji bi bio za 

pješačko-biciklističku stazu. Smatra da je greška dizati kredit od 3 milijuna za nogostup. Osim 

toga, zanimalo ga tko je zaduţen u općini za apliciranje na EU fondove, te zašto se ne ide na 

tu soluciju, na što mu je g. Jančevec kao osoba zaduţena za taj dio posla pojasnio kako nije 

bilo raspisanog natječaja za ceste i nogostupa zadnjih 2 godine te kako se apliciraju projekti 

na natječaje koji su raspisani. G. Prašnički je mišljenja da ako se radi onda treba i napraviti 

kako treba, a ne da opet biciklisti budu na cesti i opet se moţe dogoditi nesreća. 

 G. Jančevec je ponovio kako nije sudjelovao u izradi projekta te kako ne preuzima 

nikakvu odgovornost u vezi toga. Nadalje, ne slaţe se da u tom dijelu nema pješaka jer ih ima 

isto kako i biciklista, pogotovo djece koja idu u školu. Pojasnio je kako će izrada novog 

projekt trajati minimalno do godine dana, te sa ishoĎenjem graĎevinske dozvole još barem 3 

mjeseca duţe, a koštati će sigurno nekoliko desetaka tisuća kuna. Niti jedan projektant takvu 

trasu ne moţe izraditi za 3 mjeseca i nije tako jednostavno. Ponovio je da se ne radi o kreditu 

samo za stazu već za sva tri projekta zajedno, te ako se odbije staza, odbijaju se i ostali 

projekti i sve pada u vodu. Napomenuo je da, ako vijećnici odluče da ne ţele takvu stazu ali 

su za da moţe ići kurija i vrtić, to tako ne moţe ići jer se automatski sve mijenja. Moraju ići 

promjene u proračunu, ponovno se mora ići u kontakte sa bankama i sve se produţuje jer 

postoji procedura koju treba odraditi. Osvrnuo se i na to da je predmetni projekt staze isto u 

svoje vrijeme dosta koštao i ako se po njemu neće raditi novac će otići u vjetar. Njegovo 

osobno mišljenje je da se konačno izgradi nešto u postojećem stanju kakvom jest, a s druge 

strane ceste ako za to postoji ţelja i volja, izraditi projekt ako ne staze onda proširenja ceste. 

Odustati od ovoga što je spremno za gradnju ne savjetuje, ali vijeće će odlučiti o tome. 

Predloţio je da ako se kreće u izradu novog projekta da se razmišlja o drugoj strani ceste, ne 

mora se ići sa pješačko-biciklističkom stazom već proširenjem ceste na način da se označi dio 

za bicikliste i time će se maknuti sa ceste, ali da se ne odustaje od postojećeg projekta. 

 G. Prašnički je ponovio da nije za to da se diţe kredit samo za nogostup. 

 Predsjednik se slaţe s time da ako se ide u izgradnju da se onda i napravi kako treba, 

te da se ne ponovi sjeverni dio Koprivničke ulice. Osvrnuo se na spomenutu komunikaciju 

banaka te napomenuo kako zahtjev prema bankama se riješi za 3-5 dana.  

 G. Jančevec je pojasnio kako su od banaka dobivene neobvezujuće ponude, tek dok se 

dobije odluka vijeća, banka dostavlja obvezujuću ponudu sa kojom se ide na Ministarstvo 

financija odnosno Vladu RH kako bi dobili suglasnost da se općina moţe kreditno zaduţiti i 

taj postupak će trajati. Ako će se mijenjati, onda se tek mora mijenjati proračun i opet krenuti 

u ponovni postupak. 

 Predsjednik je apelirao na sve da ne ţurimo sa kreditom. Osvrnuo se na anutitet od 232 

tisuće kuna kvartalno te postavio pitanje iz kojih sredstava će se to vračati, obzirom da se 

puno manja svota nije mogla dobiti dok se traţilo. Nije mu jasno od kuda će se ta sredstva 

namaknuti, te je opet apelirao da se uzme još vremena i napraviti stazu kako treba pa makar 

stajala i 7 milijuna kuna. Smatra da se ne treba nikuda ţuriti, te ako se sada ne napravi kako 

treba više se nikad neće širiti. 

 G. Burušić smatra da pojedini članovi razmišljaju na takav način budući da nemaju 

djece, dok njegovo dijete svaki dan do Ivanca ide pješke cestom i zašto se ne bi izgradilo tako 

kako je planirano. Smatra da nije u redu samo tako baciti 200-300 tisuća koliko je do sada 

utrošeno na dokumentaciju jer ipak netko za to mora odgovarati. Mišljenja je da se krene sa 

predmetnom stazom pa onda krenuti sa biciklističkom.  



 GĎa. Tubanović se slaţe da se radi o velikim sredstvima za kredit, no ako će tako 

gledati nikada se ništa neće napraviti, isto kao niti sredstva utrošena na dokumentaciju nisu 

mala. Smatra da je potrebno sa nečim početi, tim više što će se raditi i javna rasvjeta koja će 

puno značiti jer će osvjetljivati cijelu cestu, ne samo nogostup.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na konstataciju da se baca novac te napomenuo kako smo u 

zadnjih 10 godina bacili 2 milijuna na projekte koji nikad nisu napravljeni. Smatra da se više 

nigdje ne grade pješačke staze. Napomenuo je kako je i u slučaju sjevernog dijela 

Koprivničke ulice napominjao da treba biti pješačko-biciklistička staza. Ne slaţe se sa 

konstatacijom da se napravi staza za 3 milijuna jer će se za biciklističku utrošiti još barem 10 

milijuna, jer kada se ide širiti cesta kako g. Jančevec predlaţe, ima puno stvari koje su vezane 

uz tako nešto. Mišljenja je da takvo trošenje neracionalno. Nadalje, kreditno zaduţenje je i za 

kuriju te ga zanimalo da li je dobiven projekt kurije, na što je g. Jančevec odgovorio kako se 

još čekaju rezultati te da od planiranih sredstava na kuriju otpada samo cca 200 tisuća kuna. 

Smatra da bi projekt trebalo proširiti kako bi se preimenovao u pješačko-biciklističku stazu i 

da se izgradi pješačko-biciklistička staza. Napomeno je kako je najviše problem u nazivu, jer 

da kada je pješačko-biciklistička staza onda se po njoj kreću i biciklisti i pješaci, a kada je 

pješačka staza biciklisti se ne mogu voziti po njoj. Isto tako, policija će sigurno te osobe 

kaţnjavati. Slaţe se da trošak projekta postoji, ali treba sagledati da li se to moţe odraditi u 

par mjeseci. Ako se donosi odluka o zaduţenju za kuriju koja još nije potvrĎena, smatra da se 

moţe riješiti i ovaj projekt.  

 G. Salajec se sloţio sa g. Prosenjakom te zatraţio informaciju koliko vremenski moţe 

trajati nadopuna projekta i da li se moţe znati koliki bi to bio trošak, na što je g. Jančevec 

odgovorio kako te informacije ne moţe dati prije sastanka sa projektantom. G. Salajec je 

mišljenja da se izradi nadopuna projekta i da se izgradi kako treba jer ionako to plaćamo sami. 

Osvrnuo se na konstataciju da mora ići izmjena proračuna ako se ne donese odluka te 

napomenuo kako se ionako mora raditi izmjena obzirom da projekt Ivanec centar nije prošao, 

te kako je sad svejedno da li ga radili zbog jednog ili više projekata. Smatra da to ne bi trebao 

biti problem oko donošenja odluke, te kako je kredit od 2021. godine i da će se taj kredit 

nekome ostaviti, jer će doći nova struktura.  

 GĎa. Blaţević se slaţe sa većinom da ta staza koja bi se trebala graditi nije konačno 

rješenje koje bi zadovoljavalo i da je jedna od onih da se napravi kako treba ili neće napraviti 

ništa. Isto tako je pitanje da li u ovom trenutku ima netko tko će reći tko je odgovoran za 

projekt staze u sjevernom dijelu Koprivničke ulice točnije zašto se nije projektirala pješačko-

biciklistička staza već samo pješačka. Osvrnula se na prozivanje kako će netko naslijediti to 

što će se donijeti, te kako je i ovo vijeće naslijedilo projekte. 

 Predsjednik se osvrnuo na izneseno te konstatirao kako taj projekt postoji već tri 

godine i zašto nitko nije upozorio na pogrešku oko projekta. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je po tome g. Petričević krivac zašto je to samo 

nogostup.  

 G. Petričević je odgovorio kako su krivci tome projektu on i g. Špičko, a razgovori o 

projektu i sam početak je bio u vrijeme prije njegova mandata.  

 G. Jančevec se osvrnuo na raspravu te napomenuo kako nije u redu govoriti o 

nekakvoj greški budući da u ono vrijeme kada se to radilo i osobe koje su radile nisu to 

smatrale greškom već da je to u redu. Općina Koprivnički Ivanec iz tog vremena ima izraĎene 

projekte za izgradnju pješačkih staza ulice Matije Gupca, braće Radić i odvojak Vinogradske 

ulice u Koprivničkom Ivancu za koje su ishoĎene graĎevinske dozvole. Ako ovakav neće 

proći onda bi bilo dobro da se zna da neće proći niti ostali kako iste ne bi kandidirali na 

natječajima.  

 Predsjednik je mišljenja kako je prije nekoliko godina pojam pješačke staze bio nešto 

drugo u odnosu na današnje vrijeme.  

 GĎu. Kovač je interesiralo od kuda su osigurana sredstva za vračanje kredita, budući 

da se cijelo vrijeme spominje kako nema sredstava, te iznijela mišljenje kako se osobno ne bi 

usudila zaduţiti općinu za 6 milijuna kuna. 



 Općinski načelnik je pojasnio kako u proračunu postoji stavka tekućeg investicijskog 

odrţavanja te kako je iz materijala kod donošenja proračuna bila vidljiva dinamika punjenja 

proračuna. Osnovni proračun je 3 milijuna. Bitno je naglasiti da su ti svi projekti naslijeĎeni i 

kako su svi znali da ti projekti postoje budući da su se cijelu prošlu godinu spominjali. 

Mišljenja je da je potrebno izgraditi te kako nije problem dograditi. Osvrnuo se na projekt 

škole koji se zbog dvorane mijenjao tri puta. Slaţe se bi moţda i trebala biti biciklistička staza 

te kako se isto moţe ponoviti i sa ostalim stazama, no sve je to vezano i na vrtić te kako će 

netko roditeljima prilikom upisa morati pojasniti da neće sva djeca imati mjesto u vrtiću.  

 Predsjednik se nije sloţio sa općinskim načelnikom te zaključio kako ne moţe tako 

istupati uz napomenu da nije istina da se ne ţeli vrtić. 

 G. Petričevića je interesiralo zašto su sve tri stavke stavljene zajedno na što je općinski 

načelnik odgovorio kako je tako planirano u proračunu. Projekt Ivanec centar je bio zasebni 

kredit, a obzirom da se planiralo sa početkom radova ove godine u kompletu logično je da 

zaduţenje ide za sve zajedno jer je puno lakše sprovesti. Napomenuo je kako ide prvo odluka 

vijeća, nakon toga suglasnost Ministarstva financija i na kraju Vlade RH. Osvrnuo se na 

mogućnost prijevremeni parlamentarnih izbora nakon čega će biti šest mjeseci prilagodbe i 

doći će 2021. Skrenuo je pozornost da postoji mogućnost da se opet dogodi da neko drugo 

vijeće neće biti zadovoljno sa izraĎenim projektom i ići ga mijenati i na taj način se „bacaju“ 

utrošena sredstva a ništa se ne dogaĎa. 

 G. Petričević se osvrnuo na to da je cesta prema Kunovcu ţupanijska i vrlo prometna 

na što je općinski načelnik odgovorio kako nema veze da li je cesta ţupanijska ili nerazvrstana 

jer zakon vrijedi isto za obje. 

 G. Prosenjak se osvrnuo na to da je nekada pješačka staza značila da se po njoj mogu 

voziti i biciklisti no u današnje vrijeme se situacija promijenila, te kako na toj dionici sigurno 

ima 90% biciklista a 10% pješaka. Mišljenja je da se neće ništa dogoditi ako se odluka donese 

i za 3 tjedna, te predloţio da se sa projektantima dogovori u kojem roku se moţe napraviti 

dopuna ili izmjena projekta. 

 G. Jančevec se osvrnuo na provedenu katastarsku izmjeru kojom su ucrtani postojeći 

projekti budući da su svi projekti dati geodetima. 

 G. Prosenjaka je interesiralo kolika je razlika izmeĎu pješačke i pješačko-biciklističke 

staze, jer se u ovom momentu raspravlja o nečem a nemaju se točne informacije. Smatra da 

ima dovoljno površine koja je na raspolaganju, na što je g. Jančevec odgovorio kako nema 

takvu informaciju, ali i ponovio da nije sve baš tako jednostavno i pitanje je koliko će to sve 

trajati. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je potrebno ishoditi suglasnosti i ako je projekt 

mijenja, te kako će sigurno morati pomicati stupovi javne rasvjete. Sve zajedno će se 

produţiti za 8-10 mjeseci. Nakon toga ide odluka vijeća, suglasnosti ministarstva i vlade te je 

sve zajedno minimalno 14 mjeseci odgode. Sloţio se sa odgodom, te da se unutar 2 tjedna 

razgovara sa projektantom i vidi koliki dio posla to iziskuje. Mišljenja je da na nekim 

dijelovima nema dovoljno širokog pojasa. Ponovio je da se kod zaduţenja gleda na postojeća 

zaduţenja i banka ima drugačiji pristup i zbog toga se objedinjuju projekti u jedan kredit. 

 Predsjednika je zanimalo zašto je tako velika razlika u cijeni u odnosu na postojeći 

nogostup u sj. Dijelu Koprivničke ulice, na što su općinski načelnik i g. Jančevec pojasnili 

kako će se dijelu staze od Ivanca do Goričkog postavljati i javna rasvjeta koje nema.  

G. Salajec se osvrnuo na spomenute projekte pa kad će se već razgovarati s 

projektantom da se uključe i ostali projekti i vidi da li je moguće izvršiti izmjene.  

 Nakon rasprave Odluka o kreditnom zaduţenju jednoglasno je (sa 11 glasova 

PROTIV) odbijena i prolongirana za slijedeću sjednicu. 

 

 

 

 

 



Toĉka 2. 

 

Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o izmjeni na način da se mijenja radno mjesto 

koje je dosadašnjoj odluci bilo „Viši referent – komunalni redar“, a izmjenom će glasiti „Viši 

referent – komunalno, poljoprivredni i prometni redar“. Koeficijent ostaje isti. 

Pročelnik je napomenuo kako će osoba osim komunalnog obavljati o poslove 

poljoprivrednog i prometnog redara i zbog toga je izmjena.  

G. Prašničkog je interesiralo da li je bio natječaj i tko je odabran. 

Općinski načelnik je dao informaciju kako je natječaj bio raspisan ali samo za 

komunalnog redara, te kako nikog nismo odabrali već smo poništili natječaj.  

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivniĉki Ivanec 

  

Toĉka 3. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je prošle godine donijeta odluka za mjere poticaja 

za ureĎenje nekretnina te se predlaţe izmjena iste na način da se u članku 1. dodaje kako je 

moguće osim za kupnju nekretnine ostvariti poticaj i za naslijeĎenu nekretninu ili stečenu 

darovnim ugovorom dok je i nadalje ostao rok unutar godinu dana.  

 G. Prosenjak je napomenuo kako je to upravo ono što je predlagao te kako je očito da 

se odluke donose previše ishitreno bez prave rasprave.  

 G. Salajec se osvrnuo na članak 5. mjere 2. koji govori o ureĎenju, te upitao da li tu 

ostaje da to vrijedi samo za one koji nekretninu steknu darovanjem ili naslijeĎem. G. Jančevec 

je odgovorio kako se u slučaju kupnje nekretnine prijavljuje na mjeru 1.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na predloţenu izmjenu da povjerenstvo imenuje općinski 

načelnik umjesto općinskog vijeća, te upitao zašto, na što je općinski načelnik pojasnio kako 

je to iz razloga da se svako malo ne saziva vijeće. G. Prosenjak je pojasnio kako nije u redu da 

općinski načelnik imenuje povjerenstvo i nakon toga ujedno i donosi odluku, te da bi trebalo 

ostaviti kako je i bilo da povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće, a odluku o odabiru donosi 

općinski načelnik. Povjerenstvo se moţe imenovati i raditi do opoziva. 

Pročelnik je predloţio kako se moţe ostaviti na način da se imenuje na prijedlog 

općinskog načelnika.  

Općinski načelnik je mišljenja kako povjerenstvo mora odraditi svoj posao bez obzira 

tko će ga imenovati, a sa prijedlogom se išlo zbog mišljenja da se ne čeka sjednica vijeća o 

imenovanju.  

 G. Prosenjak je dao prijedlog da se imenovanje povjerenstva ne mijenja. 

 Nakon rasprave prihvaćen je prijedlog da se iz izmjene odluke briše članak 4. te je 

jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o izmjenama Odluke o mjerama poticaja  

za ureĊenje nekretnina na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec 

  

Toĉka 4. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je Odluka o financiranju stranaka kao i sve godine. 

Iznos je isti 33 tisuće kuna. Odlukom o rasporeĎivanu sredstava predmetna sredstva su 

rasporeĎena po strankama razmjerno broju njihovih članova. Isto tako za svakog člana 

podzastupljenog spola strankama se rasporeĎuje naknada u visini od 10% iznosa predviĎenog 

za stranku. 

G. Prosenjak se osvrnuo da u članku 5. Odluke stoji da u slučaju udruţivanja dviju ili 

više političkih stranaka financijska sredstva koja se rasporeĎuju sukladno stavku 1. pripadaju 



političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruţivanjem prestaje 

postojati. Smatra da to regulira zakon i koje smo si mi pravo dali da raspravljamo o 

udruţivanju ili ne udruţivanju stranaka. Smatra da to ne treba stajati u odluci. Zna se, ako 

netko napusti stranku, sredstva pripadaju stranci do kraja mandata, bez obzira na udruţivanja 

ili nešto drugo. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je to napomena, ali ništa ne mijenja. Ako vijećnik 

ode u drugu stranku ne prenosi sredstva toj stranci, već ostaju onoj sa koje je izabran.  

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o financiranju politiĉkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivniĉki Ivanec 

iz Proraĉun Općine Koprivniĉki Ivanec za 2020. godinu 

 

Toĉka 5. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako su Odlukom o rasporeĎivanu sredstava predmetna 

sredstva su rasporeĎena po strankama razmjerno broju njihovih članova. Isto tako za svakog 

člana podzastupljenog spola strankama se rasporeĎuje naknada u visini od 10% iznosa 

predviĎenog za stranku. Isto je kao i prošle godine, ništa se nije mijenjalo. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o rasporeĊivanju redovitih godišnjih sredstava za rad politiĉkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivniĉki Ivanec 

za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

 Toĉka 6. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je proveden drugi krug nabave u kojem je dobivena 

ponuda Čazmatransa te u korektnoj suradnji i uz pomoć članice vijeća gĎe. Josipe dogovoreno 

je da Čazmatrans počne voziti djecu početkom školske godine u drugom polugodištu, te kako 

bi mogli sklopiti ugovor do kraja kalendarske godine, mora se donijeti odluka o odabiru.  

 Bez rasprave sa 10 glasova ZA i 1 glasom SUDRŢANIM donijeta je 

ODLUKA 

o odabiru prijevoznika za prijevoz uĉenika na relaciji Kunovec-Botinovec-Kunovec 

u 2020. godini 

 

 Toĉka 7. 

 

 G. Jančevec se osvrnuo na ranije informacije kako je prema pedagoškim standardima i 

broju djece čestica postojećeg dječjeg vrtića premala da bi se moglo raditi na nadogradnji 

postojećeg dječjeg vrtića i time dobili potrebne dodatne prostorije. Napomenuo je kako su se 

pojavili problemi budući da postoje dvije male čestice sa kojima je škola u sporu sa susjedima 

Horvat i Santor. U namjeri da se naĎe novo i bolje rješenje došlo se do ideje čestice koja je 

predviĎena za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu. U razgovorima sa projektantima 

Petgrad d.o.o. koji radi projekt vrtića i Coart d.o.o. koji radi projekt škole se došlo do 

zaključka da bi bilo dovoljno prostora da se na čestici škole isparcelira čestica i na istoj 

smjesti i novi dječji vrtić. Na taj način je vizija da se dobije jedan kompleks. Vrtić bi bi 

smješten na kraju odvojka Vinogradska ulice i dobio bi se kapacitet za svu djecu kojeg u 

postojećem vrtiću nemamo. U provedenom postupku dobivena je jedna ponuda tvrtke Petgrad 

d.o.o. iz Koprivnice za izradu dokumentacije, potrebno je donijeti odluku o odabiru ponude 

kako bi se što prije projekt mogao završiti jer je za to potrebno ishoditi graĎevinsku dozvolu i 

tek nakon toga krenuti u izgradnju. Napomenuo je kako nakon parcelacije ostaje dovoljno 

površine za buduću školu i dvoranu. Mišljenja je da je to vrlo dobra opcija tim više što će 

jednog dana sve biti na jednom mjestu.  



 Općinski načelnik je napomenuo da projekt nadogradnje u postojećem vrtiću i 

rješavanje svih problema je u istom financijskom rangu izgradnje novog montaţnog objekta. 

Prostornim planom je uvjetovano da se moţe graditi na prostorima koji su predviĎeni za javne 

namjene što znači da nije moguće bilo gdje graditi. 

 G. Jančevec je pojasnio kako se vrtić ili škola ne mogu graditi na bilo kojoj parceli već 

su prostornim planom odreĎene zone u naselju koje su javne odnosno društvene namjene i na 

njima se mogu graditi graĎevine takvog tipa.  

 G. Salajec je zatraţio za iduću sjednicu pripremi skica na kojem dijelu parcele će se to 

graditi na što je g. Jančevec odgovorio kako će isto pripremiti ali ujedno pozvao sve prisutne 

ako ih zanima da navrate i vide o čemu se radi.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o odabiru ponude u predmetu nabave: „Izrada projektne dokumentacije za projekt 

izgradnje djeĉjeg vrtića u Koprivniĉkom Ivancu“ 

 

 Toĉka 8. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o sufinanciranju gerontodomaćice za naše 

područje i povećanju sredstava na godišnjoj razini za 4.370,00 kuna, dok je broj korisnika za 

sada isti. Obzirom da sveukupno to prelazi iznos kojim općinski načelnik moţe raspolagati 

potrebno je od strane vijeća isto prihvatiti. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Sporazuma o provoĊenju programa Pomoć u kući starijim osobama u 

razdoblju 1.1. – 31.12.2020. godine 

 

 Toĉka 9. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je predstavnica Općine u Upravnom vijeću dječjeg 

vrtića bila gĎa. Biserka Geršić koja je iz osobnih razloga zamolila da je se zamijeni. Kao novi 

predstavnik odnosno član Upravnog vijeća vrtića predloţena je gĎa. Vinka Vrban iz 

Goričkog. 

 Prijedlog o razrješenju gĎe. Biserke Geršić i imenovanju gĎe. Vinke Vrban je 

prihvaćen te je sa 10 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŢANIM donijeto  

RJEŠENJE  

o razrješenju i imenovanju ĉlana Upravnog vijeća djeĉjeg vrtića 

 

 Toĉka 10. 

 

 G. Petričević je pojasnio kako je NK Bratstvo Kunovec podnio zahtjev za 

financiranjem pripremnih radova za postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu 

NK Bratstvo Kunovec. Površina predmetnog igrališta je 1500 m
2
, te kako je potrebno skinuti 

sloj trave od 10 cm, staviti pijesak kako bi se mogla postaviti umjetna trava. Umjetnu travu 

koja za veliko igralište stoji 1,6 milijuna kuna, a za predmetno igralište bi stajala cca 400 

tisuća kuna ali je klub dobiva besplatno od strane NK Slaven Belupa. Pripremni radovi za sve 

stoje cca 40 tisuća kuna. Planirano je da predmetno igralište koriste djeca te da se koristi za 

vjeţbe mladeţi DVD-a Kunovec. Napomenuo je kako će i klub dati suglasnost ako treba, te 

kako nitko to neće nikuda odnijeti. Mišljenja je da takvu priliku ne bi smjeli propustiti, a na 

članovima vijeća je da odluče da li je to ispravno ili ne.  

 G. Jančevca je interesiralo da li će i fizičke osobe koje su upisane u čestici dati 

suglasnost za isto, na što je g. Petričeviće odgovorio kako su to pokojne osobe koje su to 

zemljište kao i on sam darovale klubu te kako on nije kriv što zemljišne knjige još nisu 

riješene. 



 Općinski načelnik je napomenuo da ne ţeli da ga se krivo shvati i nema ništa protiv da 

se to napravi. No, ono za što je on kao općinski načelnik zaduţen je da sve bude napravljeno 

prema zakonu. Osvrnuo se na ranije spomenuto autobusno stajalište koje je bilo na inicijativu 

općine. Ponovio je da se mora poštivati zakon. Svaki klub će dobiti odreĎena sredstva ove 

godine koja će se ulagati u logistiku i nekretnine, ali na tuĎoj parceli se ne mogu ulagati 

sredstva i za to treba biti projekt i vlasništvo mora biti 1/1 na općinu. Nije sporno, da je bilo u 

vlasništvu općine klub bi dao zahtjev izradio bi se projekt i riješilo bi se.  Problem je pravdati 

sredstva budući da nije pravno pokriveno.  

G. Petričević je napomenuo kako se trava sada nudi i trebalo bi tu priliku iskoristiti, te ako 

vijeće donese odluku općinski načelnik se ne bi trebao bojati.  

G. Jančevec shvaća da se svatko bori za svoj klub, no napomenuo je kako svima mora biti 

jasno da općina mora za tako nešto imati pokriće odnosno pravdati utrošak sredstava za nešto 

što nije općinsko.  

G. Petričević je napomenuo kako postoji način da se to riješi, ali smatra da se nitko oko 

toga ne ţeli potruditi. Ponovio je da se radi o velikoj svoti sredstava koja općina nikad ne bi 

mogla izdvojiti za tako nešto. Dao je informaciju kako se trava ne moţe nigdje uskladištiti već 

se odmah po skidanju mora postaviti, te da se trava vadi 1.03.2020. godine. 

Predsjednik je mišljenja kako bi bilo šteta propustiti takvu priliku. 

 

G. Prašnički podrţava inicijativu i smatra da se treba naći nekakvo rješenje te kako će to 

sve ostati mještanima.  

 

Predsjednik je odredio stanku od 5 minuta.  

 

Nakon provedene rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o financiranju pripremnih radova za postavljanje umjetne trave  

na malonogometnom igralištu NK „Bratstvo“ Kunovec 

 

 Toĉka 11. 

 

 -g. Prosenjak je postavio pitanje temeljem čega je Komunalac je za 10% podigao 

cijenu odvoza otpada. 

 Pročelnik je dao informaciju kako smo zaprimili presudu kojom Ustavni sud ukida sve 

novo donijete odluke te će cjenik ostati po starom. Suglasnost na cjenik još nije niti zatraţena. 

 g. Prosenjak je napomenuo kako je već platio 1. ratu po novom budući da je rok 

plaćanja kraj mjeseca. Apelirao je da bi ih trebali upozoriti da ne šalju opomene i dugove već 

da prate kada su uplate.  

 Općinski načelnik je ponovio kako je stigla obavijest od Komunalca kako će se ona 

odluka koja je donesena prolongirati. 

 

 -Predsjednik je dao informaciju kako je u šumu Krč navoţeno smeće i to se konstantno 

ponavlja te kako bi trebalo postaviti tablu da je zabranjeno odlaganje smeća i video nadzor, na 

što je općinski načelnik dao informaciju kako je upoznat sa situacijom te kako mu je 

dojavljeno da otpad ne rade naši mještani već ljudi iz okolnih mjesta. 

 

 -g. Salajec je postavio pitanje da li ima kakvih saznanja u projektu ceste Botinovec-

Grbaševec. 

 Općinski načelnik je ponovio kako je to zajednički projekt sa općinom Rasinja i u 

kontaktu je sa njihovim načelnikom na što je g. Prosenjak dao informaciju kako je na sjednici 

Općinskog vijeća Općine Rasinja općinski načelnik dao informaciju kako Općina Koprivnički 

Ivanec koči projekt, što je on demantirao.  



 Općinski načelnik je pojasnio kako se čeka natječaj a procedura je da se sredstva 

moraju planirati u proračunu i tako je dogovoreno sa g. Kolmanom te mu nije jasno zašto su 

takve informacije.  

 G. Jančevec je napomenuo kako je još u vrijeme općinskog načelnika g. Petričevića 

sklopljen sporazum sa Općinom Rasinja o zajedničkom kandidiranju toga projekta i on je još 

uvijek na snazi, te kako nitko ništa ne koči. Mi smo isto to stavili u proračun kao i oni, ali 

nema raspisanog natječaja za ceste.  

  

 -g. Salajca je zanimalo što je sa dječjem igralištem u Botinovcu budući da je problem 

klackalice još od prošle godine. Općinski načelnik je ponovio kako je 150 tisuća u proračunu 

osigurano te kako idu prvo ograde. U Kunovcu će se neće slagati budući da je sa 50 tisuća 

financirano ureĎenje igrališta kod škole. Za klackalicu je kontaktiran domaći majstor i tome 

traje već sve zajedno 4 mjeseca i nikako se riješiti.  

 Predsjednik se slaţe sa g. Salajcem da to predugo traje i potrebno je riješiti.  

 Općinski načelnik je pojasnio kako dječje igralište opremljeno sa toboganom i drugim 

spravama stoji 47 tisuća kuna bez PDV-a, a ništa se ne smije montirati bez certifikata. Tako se 

ne moţe na svoju ruku zamijeniti niti klackalica da se nešto ne dogodi, već se kupiti nova.  

 

 -Predsjednik je postavio pitanje staze prema Koprivnici i da li ima kakvih razgovora sa 

gradonačelnikom na tu temu, na što je općinski načelnik odgovorio kako je od strane upućen 

dopis osobno gradonačelniku i do danas nije dobiven odgovor. 

 Općinski načelnik se osvrnuo i na problem sa postojećim mostom kojeg je potrebno 

proširiti. 

 Predsjednik je mišljenja kako treba češće kontaktirali. 

                                 

 

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

 

D o v r š e n o 

 

   

               Zapisniĉar:                                                                           Predsjednik: 

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

  

  


