SKRAĆENI ZAPISNIK
od 31. ožujka 2020.
sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 31. ožujka 2020.
godine s početkom u 19:30 sati u Društvenom domu Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 14.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/20-01/03, Urbroj: 2137/09-20-1 od 27.
ožujka 2020. godine.

a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
b)

PRISUTNI:
ĉlanovi Općinskog vijeća
Mihael Sremec,
Ružica Blažević,
Josipa Geršić,
Kristijan Prašnički,
Rade Prosenjak,
Ivica Salajec,
Ivana Tubanović,
Damir Vrban,
Anto Burušić.
ostali prisutni:
Mario Švegović – općinski načelnik, Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika,
Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši referent i Dubravka Bebek – referentica
općih poslova, zapisničarka.

c)
Odsutni su: Ivica Petričević i Barbara Kovač, člaovi Općinskog vijeća koji su svoj
nedolazak opravdali.
Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio:
DNEVNI RED:
1. Donošenje Zaključka o potpori projektu „Izgradnja pješačke staze sa izgradnjom
javne rasvjete na dionici izmeĎu naselja Koprivnički Ivanec – Goričko“
2. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Općine Koprivnički Ivanec,
3. Suglasnost na ekonomsku cijenu Dječjeg vrtića Vrapčić, podružnica Ivančica
Koprivnički Ivanec za 2020. godinu,
4. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Vrapčić Đelekovec,
5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Koprivnički Ivanec,
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Koprivnički Ivanec,
7. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja,
8. Razmatranje zamolbe DVD-a Kunovec za financiranje nabave vatrogasne navalne
autoprikolice te donošenje odluke o istom,
9. Donošenje Odluke o prodaji poslovnog udjela u TD „Glas Podravine d.o.o.
Koprivnica,
10. Razmatanje ponude Općine Đelekovec za kupnju poslovnog udjela u TD „Glas
Podravine“ d.o.o. Koprivnica te davanje suglasnosti za prodaju,
11. Razno.

Skraćeni zapisnik sa 33. sjednice jednoglasno je usvojen.
Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda:
- Razmatranje upita Obrta za čuvanje djece „Dedo medo“ i „Bakino dvorište“ o
sufinanciranju boravka djece i donošenje odluke o istom,
- Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerama poticaja za ureĎenje nekretnina na
području Općine Koprivnički Ivanec.
Dnevni red sa predloženom dopunom jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) usvojen.
Toĉka 1.
Općinski načelnik je pojasnio kako je u Izvješću o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu opisan način dovoženja otpada na
Piškornicu, tko smije a tko ne smije dovoziti otpad, kolike količine otpada su sa područja
Općine Koprivnički Ivanec odvezene u 2019. godini, koje su mjere poduzete i na koji se način
saniraju divlje deponije. Uglavnom, prošle godine po tom pitanju je bilo aktivnosti od odvoza
otpada sa pojedinih točaka. Sa zelenih otoka je odvezeno 168 tona otpada u 2019. godini. Za
sanaciju divljih deponija prošle godine nije bilo sredstava.
Bez rasprave, jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
O usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Koprivniĉki Ivanec za 2019. godinu
Toĉka 2.
Općinski načelnik je već kod 1. točke spomenuo kako se radi o količinama koje su sa
područja Općine Koprivnički Ivanec odvezene (uključujući zelene otoke i sve ostale lokacije
divljih odlagališta) i za koje utrošeno ukupno 93.222,76 kuna. Nešto se smanjilo nakon
postavljanja kamere.
Bez rasprave, jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o lokacijama, koliĉinama i troškovima
otklanjanja odbaĉenog otpada u 2019. godini
Toĉka 3.
Općinski načelnik je pojasnio kako su se agrotehničke mjere sprovodile na način da je
komunalni redar obilazio zemljišta koja su bila zakorovljena i slali su dopisi da vlasnici
nekretnine saniraju.
Bez rasprave, jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehniĉkih mjera u poljoprivredi,
mjerama za ureĊivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu na podruĉju
Općine Koprivniĉki Ivanec za 2019. godinu

Toĉka 4.
Općinski načelnika je pojasnio kako se Izvješće odnosi na izvršenje Plana mjera i
postupanja u području prirodnih nepogoda. U 2019. godini nije bilo nikakvih elementarnih
nepogoda i proglašenja isti za 2019. godinu, te se nadamo da će tako i ostati.
Bez rasprave, jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana mjera i postupanja
Općine Koprivniĉki Ivanec u podruĉju prirodnih nepogoda za 2019. godinu
Toĉka 5.
Općinski načelnik se osvrnuo na provedbu posebnih mjera te napomenuo kako su na
svim divljim deponijama postavljene table upozorenja da se ne smije bacati nikakav otpad te
da su za to predviĎene lokacije „Prosišće“ i kod aerodroma. Kontrola se vršila putem
komunalnog redara i kasnije obilaskom osobe koja je uposlena putem probacijskog ureda. Na
parkiralištu kod groblja u Kop. Ivancu je postavljena kamera i smanjio se dovoz otpada, osim
dopuštenog u predviĎene kontejnere. Za 2020. godinu je plan da se na divljim deponijama
postave kamere koje će imati striming i putem mail-ova će se vidjeti tko i što dovozi.
G. Prašničkog je interesiralo da li će se sanirati odlagalište prema aerodromu i da li će
se postaviti kamera na što je općinski načelnik odgovorio da što se tiče kamera, teško da ćemo
ih na svim odlagalištima postaviti. A što tiče sanacije, jedino možemo sve nagurati u prirodnu
depresiju. Potpuna sanacija bi značila da se gore naveze plodna zemlja a to bi puno koštalo.
„Prosišće“ koje je poravnato i da bi se to moglo koristiti ili dati u zakup potrebno je navesti
barem pola metra obradive zemlje što je u ovom momentu skupo. Po njegovom mišljenju za
sada je jedino rješenje da se to sve poravna i spriječi daljnji dovoz.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o provedbi posebnih mjera spreĉavanja odbacivanja otpada
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec za 2020. godinu
Toĉka 6.
Pročelnik je pojasnio kako je Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije usklaĎena sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. U članku
2. je navedena jedina djelatnost koja se obavlja putem koncesija i to je obavljanje
dimnjačarskih poslova. Cijela odluka propisuje način postupka koji je opet vezan u Zakon o
koncesijama.
G. Prosenjak se osvrnuo na članak 7. gdje piše da se obavijest o namjeri davanja
koncesije može sobjaviti na web stranicama općina i drugim sredstvima priopćavanja. Ne vidi
razlog zašto piše „može“, te upitao da li je problem objaviti takvu obavijest jer na kraju kada
se i da nekom koncesija objava ide da ljudi za to znaju.
Pročelnik je napomenuo kako se riječ „može“ može maknuti.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
koncesije uz ispravku da se obavijest objavljuje na web stranici je usvojen te je jednoglasno
(sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec

Toĉka 7.
Pročelnik je pojasnio kako je Odluka vezana uz Zakon o komunalnom gospodarstvu i
u ovoj odluci imamo više djelatnosti koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora te
kako je bitno napomenuti da je to vezano uz postupak javne nabave o čemu govori članak 3
odluke. Dosadašnje odluke koje su bile temeljem staroga zakona i stavljaju se van snage.
GĎu. Blažević je interesiralo da li pod održavanje javnih zelenih površina spada i ono
što nju muči, a to je kanal koji je do njene nekretnine.
Općinski načelnik je pojasnio kako predmetni kanal održava Bistra ĐurĎevac a ne
općina. Oni su dobili naputak da kanal od Koprivnice od Krča prema dijelu gdje je i gĎa.
Blažević doma, održava Bistra. Urgirati se može dopisom da se to sanira. Skrenuo je
pozornost da je svima poznato da je prilikom katastarske izmjere bilo navedeno da se svuda
kod kanala mora ostaviti servisni put od 4 metra.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
o obavljanju komunalnih djelatnosti na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec
Toĉka 8.
Pročelnik je napomenuo kako se radi o još jednoj odluci koja se usklaĎuje se zakonima
i s te strane je interesantna jer se radi o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Zakonu o zaštiti
od požara, Zakonu u šumama, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Naša odluka je bila
iz 2016. godine no potrebno je donijeti novu.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o agrotehniĉkim mjerama, mjerama za ureĊenje i održavanje poljoprivrednih rudina
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec
Toĉka 9.
Pročelnik je napomenuo kako je nešto ranije na dnevnom redu bio izvještaj o izvršenju
plana mjera za 2019. godinu, a sada se radi o istom planu za 2020. godinu. Pojasnio je kako
isti izraĎen od strane struke. Nadamo se da i u ovoj godini neće biti prirodnih nepogoda.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
PLAN
djelovanja na podruĉju prirodnih nepogoda
Općine Koprivniĉki Ivanec za 2020. godinu
Toĉka 10.
G. Jančevec je pojasnio kako je proveden postupak nabave za LED rasvjetna tijela za
sve ulice naselja Kunovec. Zatražene su tri ponude, dobivene su dvije ponude. Ponuda tvrke
NITRE d.o.o. iz Koprivnice je jeftinija i prijedlog je povjerenstva da se prihvati ponuda tvrtke
NITRE d.o.o. koja bez PDV-a iznosi 198.828,00 kuna što je ispod praga javne nabave budući
da zakon definira da je nabava roba do 200 tisuća kuna bez PDV-a prema tome ponude
Elektrošoka ne može niti biti prihvaćena obzirom da iznosi više od praga javne nabave.
Ukoliko se prijedlog prihvati uskoro bi trebalo krenuti u zamjenu rasvjetnih tijela budući da je
Elektra zamijenila drvene stupove sa betonskim.

Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
O odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave:
Modernizacija javne rasvjete Općine Koprivniĉki Ivanec – mjesto Kunovec
Toĉka 11.
G. Jančevec je pojasnio kako je proveden isti postupak, dobivene su dvije ponude,
slična je situacija kao i kod ranije točke. Manje je financijski zahtjevno budući da je manje
rasvjetnih tijela. Ponuda tvrtke NITRE d.o.o. Koprivnica je jeftinija i iznosi 67.752,00 kuna
bez PDV-a i prijedlog je povjerenstva da se ista odabere kako bi se što prije krenulo u
postavljanje rasvjetnih tijela.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
O odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave:
Modernizacija javne rasvjete Općine Koprivniĉki Ivanec – mjesto Botinovec
Toĉka 12.
G. Jančevec je pojasnio kako je pokrenut postupak izrade IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureĎenja Općine Koprivnički Ivanec. Proveden je postupak nabave za odabir
izraĎivača, zatražene su tri ponude, dobivena je samo jedna ponuda i to tvrtke URBANA
TEHNIKA d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 122.250,00 kuna sa PDV-om što je bila i
procijenjena vrijednost. U sklopu IV. izmjena i dopuna namjera je da se odmah napravi i
pročišćeni tekst prostornoga plana što je bio i prijedlog Zavoda za prostorno ureĎenje obzirom
da se radi već o IV. izmjenama i dopunama i teško je sve pratiti. Prijedlog povjerenstva je da
se ponuda prihvati. Sama izrada je proces koji traje minimalno godinu dana.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
O odabiru ponude u predmetu nabave:
Izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja
Općine Koprivniĉki Ivanec, te izrada proĉišćenog teksta istoga
Toĉka 13.
Pročelnik je napomenuo kako može reći generalno za sve programe koji su dalje na
dnevnom redu te da se radi o planiranim sredstvima odnosno ostvarenim sredstvima koja su
knjižena.
Općinski načelnik je pojasnio kako su predviĎena sredstva za kulturu bila 118 tisuća
kuna, realizirano je 116 tisuća kuna, a razlog tome je što je udruga „Crvene ruže“ tražila 5
tisuća umjesto 7 tisuća.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini
Toĉka 14.
Općinski načelnik je pojasnio kako su za sport bila predviĎena sredstva od 215 tisuća
kuna i realizirana su u istom iznosu i svi klubovi su krajem godine dobili isplaćena sredstva.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i tehniĉkoj kulturi
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini
Toĉka 15.
Općinski načelnik se osvrnuo na program u predškolskom odgoju, te napomenuo kako
je svima poznato da je tu bio rebalans i sredstva su povećana s time da imamo situaciju
sufinanciranja smještaja djece u obrtima za čuvanje djece i vrtićima na području Grada
Koprivnice. Rebalansom je za naš vrtić bilo planirano 635 tisuća kuna.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini
Toĉka 16.
Za socijalnu skrbi su bila predviĎena sredstva od 423 tisuće kuna, a ostvarena su od
429.199,60 kuna. Povećanje je bilo kod isplate naknade za djecu.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini
Toĉka 17.
Za vatrogastvo je bilo planirano 160 tisuća kuna, točnije to se odnosi na Vatrogasnu
zajednicu Općine Koprivnički Ivanec i isplaćena su sva predviĎena sredstva.
G. Salajec je zamolio da se u buduće sredstva namijenjena za proslave ne isplaćuju
putem vatrogasne zajednice nego direktno iz proračuna na račun onoga tko je nositelj
proslave. Isto se odnosi i na Čuvare baštine, na što je općinski načelnik odgovorio kako se isto
počelo primjenjivati od ove godine.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zaštiti od požara
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini
Toĉka 18.
Pročelnik je pojasnio kako je u proračunu bilo planirano 20 tisuća kuna, a ostvareno je
18.872,24 kune i to je prihod koji je dobiven od legalizacije u 2019. godini.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru u 2019. godini
na podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec
Toĉka 19.
Pročelnik je pojasnio kako je planirano 8 tisuća kuna, a u 2019. godini ostvareno je
4.520,76 kuna.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini
Toĉka 20.
U proračunu za 2019. godinu je planirano 12 tisuća kuna na ime sredstava vodnog
doprinosa, a ostvareno su 5.574,33 kune.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na
podruĉju Općine Koprivniĉki Ivanec u 2019. godini
Toĉka 21.
a)Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o Godišnjem izvještaju o izvršenju
financijskog plana DV Vrapčić za 2019. godinu te kako je je za podružnicu Ivančica bilo
ukupno sa uplatama roditelja planirano 876.585,00 kuna, a ostvareno je 760.016,29 kuna.
Napomenuo je kako se zbog situacije nije na sjednicu zvalo računovodstvo vrtića, te kao je
realizacija završena i više nije moguće raditi nikakve promjene.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijet
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
Djeĉjeg vrtića Vrapĉić za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2019. godine
b) Općinski načelnik se osvrnuo na prijedlog uprave DV Vrapčić u kojem je
pojašnjeno da je u ožujku bio manji broj radnih dana i predloženo je da se u ožujku i travnju
za dane kada djelatnici nisu bili na radnim mjestima zbog novonastale situacije koriste dani
starog godišnjeg odmora.
Nadalje, da se za ožujak kod isplate plaće uzme u obzir evidencija radnog vremena
djelatnika te da u travnju plaće budu umanje za putne troškove. Pojasnio je kako je u vrtiću
bilo dežurstvo jer je sa upravom dogovoreno da u slučaju da treba zbrinuti dijete treba najava
24 sata ranije i da se djetetu osigura prehrana.
TakoĎer je prijedlog da se roditeljima u mjesecu ožujku ne izdaju uplatnice za boravak
djece s obzirom da su djeca bolovala od vodenih kozica i bio je smanjeni broj djece. Mišljenja
je da bi se za ožujak trebalo u cijelosti od strane općine financirati smještaj djece. Smatra da
to nisu značajna sredstva, nekih cca 10-15 tisuća kuna više za taj mjesec budući da je zbog
bolesti bilo za trećinu djece.
Osvrnuo se na razliku sredstava odnosno minus koji se općini stalno prikazuje
napomenuvši kako je do istog dolazilo iz razloga što su oni izradili izračun troškova za
prethodni mjesec do 10. Poznato je svima da ako je kod troška obično valuta plaćanja 30-60
dana. Njima je u ožujku došao račun za siječanj a oni to nisu prikazali i desio se minus.
Nažalost to knjigovodstvo vrtića ne zna pojasniti, ali tu su nastajali problemi. Zadovoljan je sa
prijedlogom da se sredstva za plaće djelatnika uplaćuju do 10. u tekućem mjesecu, a sredstva
za obveze i troškove nastale u tekućem mjesecu uplaćuju do 20. u mjesecu, te kako je to
mehanizam da se razlika smanji. Na Upravnom vijeću konačno nije bila spomenuta naša
općina sa bilo kakvim dugovanjima i ova godina je dobro počela. Ponovio je prijedloge da se
potroše stari godišnji, da se plaće za ožujak umanje za putne troškove, da se uplatnice ne šalju
roditeljima već da općina uplati taj dio sredstava za ožujak. Što se tiče mjeseca travnja djeca
neće biti prisutna i neće se roditeljima ispostavljati računi. Nadalje, što se tiče našeg dijela,
suosnivači smo vrtića i obaveza nam da se brinemo za zaposlene i dio koji se odnosi na plaće
moramo riješiti.
Jednoglasno su (sa 9 glasova ZA) prihvaćeni prijedlozi i dana

SUGLASNOST
Djeĉjem vrtiću Vrapĉić
c)Općinski načelnik je ponovio da se radi o već spomenutom odnosno da se za mjesec
ožujak boravak djece financira u 100%-tnom iznosu od strane općine te da se roditeljima ne
izdaju uplatnice.
Jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o financiranju (100%) boravka djece u podružnici „Ivanĉica“
za mjesec ožujak 2020. godine
Toĉka 22.
Općinski načelnik se osvrnuo na situaciju u Glasu Podravine d.o.o. te kako smo i sami
donijeli odluku o prodaji poslovnog udjela. Isto tako su počele i ostale općine pa smo
zaprimili i ponudu Općine Hlebine.
Razmatrana je ponuda Općine Hlebine o kupnji poslovnog udjela u TD Glas
Podravine d.o.o. i ista je jednoglasno (sa 9 glasova) ODBIJENA, te je jednoglasno (sa 9
glasova ZA) dana
SUGLASNOST
Općini Hlebine za prodaju poslovnih udjela u TD Glas Podravine d.o.o.
Toĉka 23.
Razmatrana je ponuda Općine Rasinja o kupnji poslovnog udjela u TD Glas Podravine
d.o.o. i ista je jednoglasno (sa 9 glasova) ODBIJENA, te je jednoglasno (sa 9 glasova ZA)
dana
SUGLASNOST
Općini Rasinja za prodaju poslovnih udjela u TD Glas Podravine d.o.o.
Toĉka 24.
Razmatrana je ponuda Općine Peteranec o kupnji poslovnog udjela u TD Glas
Podravine d.o.o. i ista je jednoglasno (sa 9 glasova) ODBIJENA, te je jednoglasno (sa 9
glasova ZA) dana
SUGLASNOST
Općini Peteranec za prodaju poslovnih udjela u TD Glas Podravine d.o.o.
Toĉka 25.
Od obrta za čuvanje djece „Bakino dvorište“ i „Dedo Medo“ iz Koprivnice zaprimljen
je upit o sufinanciranju boravka djece. Općinski načelnik se osvrnuo na trenutnu situaciju
napomenuvši kako je i gospodarstvo zaustavljeno i pitanje je kakve će biti posljedice.
Osvrnuo se na raniju odluku o financiranju troškova boravka djece u vrtiću Ivančica uz
napomenu da je općina u tom slučaju suosnivač vrtića. Zamolio je prisutne da iznesu svoja
mišljenja budući se radi o sufinanciranju perioda kada djeca nisu pohaĎala čuvanje. S jedne
strane ne znamo kada će sve završiti, a s druge strane ako će sve to trajati do 7. mjeseca i
djeca neće ići i sve vrijeme sufinancirati ne pohaĎanje nije laka odluka.
G. Salajec se osvrnuo na to da smo suosnivači u našem vrtiću i dužni smo financirati
te predložio da se u ovom slučaju za ožujak sufinancira boravak djece a za dalje kada djeca
nisu prisutna ne.
Općinski načelnik se složio sa prijedlogom i mišljenja je da nema smisla da se
sufinanciraju zaposlenici jer i ti obrti moraju biti svjesni da moraju osigurati sredstva za svoje
zaposlenike i ne može netko drugi snositi odgovornost za to. U ožujku su vjerojatno imali
odreĎeni broj djece koje su čuvali, ali dalje sufinanciranje nema smisla.

GĎa. Bebek je napomenula da je trenutno upit odreĎenog obrta, no uz njih sufinancira
se smještaj djece u još nekoliko obrta te da se kod odlučivanja uzme u obzir i ta činjenica.
Općinski načelnik je predložio da se sufinancira ožujak a ostalo ne tako dugo dok
ponovno djeca ne krenu. Ne možemo sufinancirati iz proračuna tuĎe obrte gdje nema prisutne
naše djece.
G. Vrban je napomenuo da oni kao obrtnici mogu tražiti državne mjere, na što je
općinski načelnik odgovorio kako će to sigurno tražiti, ali ako su naša djeca u ožujku bila
prisutna smatra korektnim da se to sufinancira. U slučaju da otpuste osobe ne smiju više
zapošljavati tako dugo dok se ne ukinu propisane mjere.
G. Prosenjak je mišljenja da se neće oni odreći obrta budući da je to dobar biznis, a s
druge strane neka se javljaju na mjere i neka čuvaju zaposlenike. Slaže se prijedlogom da se,
ako je bilo djece u ožujku, sufinancira. Mišljenja je da se ne može donijeti odluka za one koji
nisu podnijeli zahtjev već za odreĎeni obrt. Ostali će se rješavati kada će podnijeti zahtjev.
Predsjednik je mišljenja da treba donijeti jedinstvenu odluku jer je riječ o našoj djeci, a
ne raditi selekciju.
Općinski načelnik se osvrnuo da je predmetno samo upit te da će se javiti i ostali jer
traže mišljenje oko nastale situacije.
GĎa. Blažević je dala prijedlog da se sufinacnira smještaj za svu djecu za ožujak.
Općinski načelnik je predložio da se izvan područja Općine Koprivnički Ivanec svoj
djeci sufinancira smještaj za ožujak u iznosu koji će ispostaviti, a za travanj i dalje ne, jer ako
neće biti prisustvo djece nema niti potrebe.
Nakon rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o sufinanciranju boravka djece s podruĉja Općine Koprivniĉki Ivanec
u vrtićima i obrtima za ĉuvanje djece na podruĉju Grada Koprivnice
Za mjesec ožujak 2020. godine
Toĉka 26.
Pročelnik je pojasnio kako se radi o izmjeni Odluke o mjerama poticaja za ureĎenje
nekretnina na području Općine Koprivnički Ivanec točnije u članku 1. predmetne odluke se
spominju riječi „osobama ili obiteljima“ te je prijedlog da se riječ „osobama“ makne i ostane
riječ „obitelji“.
Općinski načelnik je podsjetio da su u proračunu limitirana sredstva za tu namjenu.
G. Prosenjak je napomenuo kako se brkaju pojmovi budući da vlasnik nekretnine nije
obitelj nego pojedinac, na što je općinski načelnik pojasnio kako se ovdje radi o tome da i
pojedinac može zatražiti sredstva. G. Prosenjak je pojasnio kako je i pojedinac član ove
zajednice i vlasnik nekretnine i tako nešto nema smisla.
Općinski načelnik se slaže s time da je član zajednice ali mišljenja je da nije obitelj i to
je u redu.
G. Prosenjak smatra da pojedinac ima pravo tražiti sredstva ali ako se radi lista onda
će taj biti na kraju liste.
Pročelnik je pojasnio kako se radi o tome da bračna zajednica ima pravo prijave na
natječaj dok samac odnosno osoba koja nije u braku, ovdje ne bi mogao biti kandidat za
sredstva. G. Prosenjak smatra da je to diskriminacija i ne može se nekoga diskriminirati da
nema pravo, ali ga se može bodovnom listom isključiti ako nema više sredstava.
Općinski načelnik je pojasnio kako postoje razni natječaji i da je potrebno donijeti
nekakav pravilnik upravo da se to izbjegne. Osvrnuo se na raspisani natječaj za udruge s
područja općine na koji su se javile udruge iz Zagreba. Druge godine smo napisali da se radi o
udrugama s područja općine. Tako je i ovdje, neće biti problema ako se definira da se radi o
obitelji što je po njemu u redu jer se trebaju zadržati obitelji, te kako to nije nikakva
diskriminacija jer ionako će samac biti diskriminiran dok će se slagati lista.

G. Prosenjak je ponovio kako se ne može nekoga isključiti na taj način iz natječaja
samo zato što je samac. Općinski načelnik je ponovio da se radi o poticajnim mjerama za
mlade i po tome su diskriminirani i oni iznad 45. godina. Ponovio je kako se radi o ciljanoj
skupini ljudi: obitelji i do 45. godina starosti. Osvrnuo se na APN stanove koji su takoĎer za
mlade obitelji i nitko se ne buni. Ponovio je da je ovo način pomoći i obitelji sa djecom je
puno teže nego samcu.
GĎa. Blažević smatra da je samac jednočlana obitelj i nositelj kućanstva. Obzirom da
su limitirana sredstva i normalno je da po nekom prioritetu obitelj sa pet članova ima prednost
pred nekim tko je samac, tako da bi odluka trebala biti za sve.
Pročelnik se osvrnuo na zadnju izmjenu odluke te napomenuo kako je greškom ostalo
još u članku 8. spomenuto doživotno uzdržavanje te da će se to ispraviti.
Predsjednik smatra da neće biti puno zahtjeva obzirom da su već odreĎeni raniji
kriteriji.
Nakon rasprave sa 2 glasa ZA i 7 glasova PROTIV donošenja izmjene odluke nije
donijeta Odluka o izmjeni Odluke o mjerama poticaja za ureĎenje nekretnina na području
Općine Koprivnički Ivanec.
Toĉka 27.
-G. Prašničkog je zanimalo da li je uposlena osoba za računovodstvo, na što je
općinski načelnik pojasnio da je uvjet dobrog znanja u računovodstvenom programu i treba
nam osoba sa iskustvom no nažalost nismo uspjeli nikog naći i zaposliti. Što se tiče i vanjskih
knjigovodstvenih servisa nažalost ne možemo nikoga dobiti. Dobivena je jedna ponuda za
mjesečno kontrolu i rentanje njihovog zaposlenika na 13.800,00 kuna mjesečno i to nam nije
prihvatljivo. Kandidati proĎu pismeni dio no dok treba konkretno raditi u programu to ne
znaju.
- GĎa. Blažević je postavila pitanje da li smo dali na prodaju svoj udio u Glasu
Podravine po odluci na što je općinski načelnik dao informaciju da je svima dostavljeno te
kao su se neki izjasnili po tom pitanju a neki još uvijek ne.
- G. Salajec je postavio pitanje kada će se raspisati natječaj za subvencije po odluci o
mjerama poticaja za ureĎenje nekretnina na što je pročelnik odgovorio kako će to ići kroz par
dana.
Nadalje, zanimalo ga je što će biti kada završi izmjera k.o. Kunovec i znati će se
podaci o širinama puteva, a u meĎuvremenu se vršio iskop kanala. Općinski načelnik je
pojasnio da će po zapošljavanju komunalno, poljoprivrednog i prometnog redara ići provjera
stanja i vraćanje u prvobitno stanje. Slaže se sa time da su se suzili poljski putevi te da su
pojedinci došli do toga da su zaoravali grabe. Dio kanala je počišćen iz razloga da se ne
izlijeva voda po nekretninama, no to još nije završeno. Kada stupe na snagu katastarski podaci
moći će se krenuti u provjeru i vidjeti mjere koje će se poduzeti.
Obzirom da su sredstva za objekt u Botinovcu osigurana u proračunu, zanimalo ga je
da li odreĎene poslove mogu sami odraditi te da se za iste nabavi samo materija. Općinski
načelnik je postavio pitanje da li je to provedivo, na što je pročelnik odgovorio kako će se
provjeriti ali najvjerojatnije ne bi trebalo biti problema oko toga.
-G. Prašnički se osvrnuo se na IV. Izmjene i dopune prostornog plana te zatražio nešto
više informacija oko toga. G. Jančevec je pojasnio kako se u ovom trenutku ne mogu dati
druge informacije jer se radi tek o odabiru izraĎivača, a nakon toga će se krenuti u dogovore,
te kako će na sjednici zasigurno biti još nekoliko puta jer je to proces koji traje.

-G. Salajec se osvrnuo na novonastalu situaciju postavio je pitanje načelnici Stožera
civilne zaštite, obzirom da nije nikakva pisana odluka dostavljena, dogovori idu telefonski i
te zatražio da se napišu pravila ponašanja DVD-a, obilaska terena i svega ostalog što je
potrebno, obzirom da su oni operativna snaga civilne zaštite. Nadalje, zanimalo ga da li ima
osiguranih sredstava za refundaciju troškova budući da će biti veliki troškovi goriva.
Općinski načelnik se osvrnuo na dopis nacionalnog stožera gdje je navedeno da
vatrogasna društva pomognu u obilasku terena da li se sprovode propisane mjere, te ukoliko
će se utrošiti sredstva predviĎena za civilnu zaštitu raditi će se rebalans. Razmišljalo se na
način da će se za sredstva civilne zaštite nabavi oprema no nažalost došla je situacija da se taj
konto mora trošiti na aktivnosti civilne zaštite.
G. Burušić je zatražio informacije oko izdavanja propusnica na što je općinski
načelnik dao informaciju kako je način izdavanja propusnica jasno propisan i ista se može dati
samo za jednu točku, bilo je navedeno u početku za brigu o djeci i starijim osobama i odlazak
po potrebštine i liječnik. Stožer civilne zaštite kao takav ne funkcionira jer moramo koristiti
naše zaposlenike da to pišu, načelnica stožera potpisuje. Sve više razloga za izdavanje je
prebačeno na općinske stožere civilne zaštite i radi se o jako puno propusnica. Uvjetovano je
da se unutar 24 sata dostavi zahtjev za propusnicom kako bi se mogla uredno izdati.
Nadalje, napomenuo je kako se unatoč situaciji u općini puno toga radi.
G. Burušić se osvrnuo na situaciju kada osoba mora ići obaviti nešto a nema vozačku
te ga netko drugi mora voziti i kako je rečeno da se ne može izdati. Općinski načelnik je
pojasnio kako se prakticira da jedan član obavi sto je više moguće, te da ne tražimo povijest
bolesti tko može a tko ne može voziti. GĎa. Čoklica je pojasnila kako se dnevno izdaje 40-50
propusnica nekad i više, jako malo se zahtjeva odbija. Obično su to zahtjevi za nabavu hrane,
lijekova, krenuli su radovi u vinogradu i šumi. Nikome se neće ništa uskratiti, ali dogaĎa se da
bi troje iz obitelji iz istog razloga trebalo ići u grad i to ne može jer dovode u opasnost sebe i
druge. Opravdani razlog je da ako netko nema vozačku pa treba prijevoz.
Općinski načelnik je napomenuo da je tisuću zaposlenih dobilo propusnice od svojih
poslodavaca i sigurno si ljudi usput riješe nabavu.
Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 20:25 sati.
Dovršeno
Zapisniĉar:
Dubravka Bebek, v.r.

Predsjednik:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.

