
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  19. veljače 2021. 

 

 Sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec odrţane 19. veljače 

2021. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama Društvenog doma Koprivnički  Ivanec, 

Matije Gupca 14. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/21-01/02, Urbroj: 2137/09-21-1 od 15. 

veljače 2021. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ruţica Blaţević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač, 

5. Vesna Lončar, 

6. Rade Prosenjak, 

7. Ivica Salajec, 

8. Damir Vrban, 

9. Anto Burušić, 

10. Zoran Vrabelj. 

 

b) Nije prisutan Ivica Petričević, član Općinskog vijeća koji je opravdao svoj nedolazak. 

 

c) Ostali prisutni: Mario Švegović, općinski načelnik, Alen Jančevec, viši referent, 

Dalibor Vrabelj, komunalni redar i Dubravka Bebek, referentica općih poslova, zapisničarka. 

 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predloţio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički 

Ivanec, 

2. Davanje Suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec KLASA: 601-02/19-02/5, URBROJ: 2137/63-

19-01 od 5.11.2019. godine, 

3. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Sporazuma od 10.12.1994. godine za 

DV Vrapčić, 

4. Donošenje Odluke o mjerama poticanja poduzetništva na području Općine 

Koprivnički Ivanec, 

5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja poduzetnicima 

i obrtnicima na području Općine Koprivnički Ivanec, 

6. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec 

OPG-u Posavec Ivan, 

7. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec 

poduzeću „Mamodo d.o.o.“, 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pruţanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Općine Koprivnički Ivanec, 



9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih 

graĎevina u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec, 

10. Prijedlog za suca porotnika Ţupanijskog suda u Varaţdinu, 

11. Razno. 

 

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

 

Skraćeni zapisnik sa 45. sjednice jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) usvojen. 

 

Točka 1. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi se o izmjenama i dopunama statuta. 

Izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi ukida se mjesto zamjenika i u našem slučaju se 

broj članova vijeća smanjuje sa 11 članova na 9 članova. 12.02. je odrţan sastanak Odbora za 

statut i poslovnik i u prijedlog statutarne odluke su uključene sve izmjene koje su na odboru 

dane. Konkretno se odnosi da se izbacuje mjesto zamjenika i postoji opcija privremenog 

zamjenika kojeg općinski načelnik bira iz redova vijećnika i u tom slučaju vijećnik 

privremeno stavlja svoj mandat u mirovanje. Ta opcija je samo u slučaju spriječenosti 

općinskog načelnika duţem od 30 dana.  

 G. Prosenjak je skrenuo pozornost na članak 29. koji govori o tijelima općine gdje piše 

Općinsko vijeće i općinski načelnik (izvršno tijelo). Predlaţe da ako je već označeno da je 

općinski načelnik izvršno tijelo onda idemo označiti da je Općinsko vijeće predstavničko 

tijelo, ako ne, onda treba maknuti oznaku izvršnog tijela.  

G. Salajec se osvrnuo na članak 15. Mišljenja je da fali jedna rečenica. Odnosi se na 

člana Općinskog vijeća koji će mijenjati općinskog načelnika. Napomenuo je kako nigdje nije 

navedeno da ga mijenja član iz iste liste.   

 Općinski načelnik je pojasnio kako si općinski načelnik sam bira iz redova vijećnika 

privremenog zamjenika na što je g. Salajec upitao tko mijenja tog vijećnika. 

Predsjednik je zaključio kako član Općinskog vijeća ne moţe istovremeno biti i 

privremeni zamjenik. TakoĎer je postavo pitanje tko mijenja tog vijećnika dok je u funkciji 

privremenog zamjenika te napomenuo kako se slaţe sa g. Salajcem. 

GĎa. Blaţević je pojasnila da stranka sa koje je privremeni zamjenik daje sa svoje liste 

zamjenika člana vijeća. 

Općinski načelnik je ponovio kako si općinski načelnik bira privremenog zamjenika 

ako je odsutan duţe od 30 dana. Logično je da se zamjenik člana vijeća odabere sa liste 

stranke sa koje je privremeni zamjenik.  

G. Salajec je mišljenja da to mora tako i pisati da člana Općinskog vijeća koji će biti 

privremeni zamjenik zamjenjuje član sa iste liste.  

Općinski načelnik smatra da je sasvim logično. Ako je odabran član sa liste HSS-a 

onda automatski ide njegova zamjena sa liste HSS-a jer je to zakonom propisano. Ne moţe ga 

mijenjati netko sa liste HDZ-a ili Mreţe. I sada ako se stavi mandat u mirovanje ide novi član 

sa iste liste. Ponovio je kako je to propisano zakonom i ne treba posebno navoditi u statutu.  

G. Salajec smatra da je to statut po kojem će raditi vijeće i općinski načelnik i sve što 

unutra ne piše moţe se okrenuti kako tko ţeli. 

G. Jančevec se osvrnuo na promjene sa odbora. Sve što je traţeno je uključeno u novi 

prijedlog, ali se ispričao budući je promaklo dodati ono što je g. Prosenjak uočio. Nadalje, ako 

se imenuje privremeni zamjenik iz te stranke odnosno liste sa koje je izabrani ulazi drugi član, 

tako je bilo do sada tako je i dalje. Pojasnio je kako ovo što je navedeno u statutarnoj odluci je 

prepisano iz izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ništa svoje 

nismo dodavali. Moţemo provjeriti sa odvjetnikom da li se moţe dodati ta rečenica. Osobno 

mišljenja da nema potrebe.  



Općinski načelnik je pojasnio da član prije nego ide za privremenog zamjenika mora 

zamrznuti svoj mandat. A svatko tko zamrzne svoj mandat iz reda odreĎene stranke ide 

slijedeći na toj listi ili onaj kojeg u stranci odaberu. Ne moţe ići netko sa pete stranke. 

Ponovio je kako je to propisano zakonom puno ranije.  

GĎa. Blaţević je zaključila kako je logično da ne moţe biti parni broj vijećnika.   

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 članova ZA) donijeta 

STATUTARNA ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 2. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o tome da je dječji vrtić u Peterancu izašao 

iz sastava DV Vrapčić i sukladno zakonu je obveza izmijeniti statut u kojem je do sada bila 

upisana i Općina Peteranec i ovim izmjenama se broj osnivača smanjuje na 4. Napomenuo je 

kako je promjena statuta čisto tehnička stvar. 

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) dana 

SUGLASNOST 

na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec 

 

Točka 3. 

 

Općinski načelnik se osvrnuo da se prije nekoliko vijeća vrtić ukazalo na neke 

nepravilnosti u izmjenama i dopunama predmetnog Sporazuma vrtića oko raspolaganja do 

200 tisuća kn. U članku 4. su to izmijenili te se vezali na zakon gdje do 20 tisuća kn moţe 

raspolagati ravnateljica, do 70 tisuća kn upravni odbor, a za sve iznad toga moraju dobiti 

suglasnost. Nadalje, napomenuo je kako je promjena u podruţnicama obzirom da se Peteranec 

odvojio.  

G. Prosenjak je zaključio kako su si ipak ostavili prostora da do 70 tisuća kn mogu 

rješavati sami na što je općinski načelnik odgovorio kako je to jednostavna nabava i temeljem 

zakona je. 

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o Izmjenama i dopunama Sporazuma od 10.12.1994. godine 

 

 Točka 4. 

 

 G. Jančevec je pojasnio Odluku o mjerama poticanja poduzetništva na području 

Općine Koprivnički Ivanec s napomenom kako do sada nismo imali takvu odluke. Ista je 

izraĎena na tragu odluka o financiranju fizičkim osobama za kupnju, gradnju i adaptaciju 

nekretnina i izradu dokumentacije i sufinanciranje rušenja dotrajalih objekata. Ovom odlukom 

se pokušava poticati razvoj općine a odnosi se striktno na pravne osobe (poduzeća i obrte).  

Prijedlog odluke je davanje potpore novoosnovanim ali i postojećim tvrtkama i obrtima koji 

imaju sjedište i obavljaju svoju djelatnost na području Općine Koprivnički Ivanec. Radi se o 

mikro i malim obrtima i poduzećima do max. 50 zaposlenih. Člankom 9. je propisano što bi se 

financiralo. Bitno je za napomenuti da bi se svaki poduzetnik temeljem ove odluke svake 2 

godine javiti za iznos od 20 tisuća kn. Prijedlog da se ne financira je nabava vozila i rabljene 

opreme. Nadalje PDV nije prihvatljiv trošak kao i najam poslovnog prostora. Propisani su i 

uvjeti pod kojima se sredstva mogu ostvariti. Napomenuo je kako se temeljem ove odluke kao 

i prethodnih odluka raspisuje javni natječaj i planirati će se sredstva u proračunu. Nadalje, 

napomenuo je kako postoji mogućnost da će se sama odluka s vremenom i mijenjati obzirom 



da postoje različite situacije, te da će se o tome rješavati kada i ako doĎe do situacija koje nisu 

predviĎene predmetnom odlukom a sve nakon što se krene u postupak.  

 Općinski načelnik se takoĎer osvrnuo na predmetnu odluku s napomenom kako se 

nekoliko puta mijenjao taj prijedlog. Prvi korak je da se pomogne novim obrtnicima da si 

osiguraju prostor ili kupi opremu (računala…), znači osnovne stvari koje će pomoći u startu. 

Naglasak je bio na opremi. Ako ide u nabavku nekretnine da se otvori neki novi poslovni 

prostor i da se na neki način motivira da se više obrtnika i poduzetnika javi na području 

općine. Mišljenja je da će se kroz 2-3 godine to sve vratiti obzirom da se porezi i doprinosi 

uplaćuju u proračun.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na članak 6. stavak 2. u kojem je navedeno da se potpore ne 

dodjeljuju subjektima koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje. Postavio je pitanje na koga se to odnosi. Napomenuo je kako ima 

poduzetnika koji radnicima ne uplaćuju doprinose i mirovinsko a isplaćuju plaće, te da bi bilo 

dobro napomenuti onda da se to odnosi na plaće prema zaposlenicima.  

 Općinski načelnik je skrenuo pozornost da je u istom članku navedeno da se to odnosi 

i na o ne koji imaju dospjele obveze na ime isplate plaće prema zaposlenicima. 

 Otvorila se rasprava oko načina isplate plaće i uplate doprinosa te ostalih obveza 

poslodavca u kojoj je sudjelovala većina članova vijeća.  

 Predsjednika je interesiralo da li se moţe javiti netko tko nije platio PDV na što je g. 

Jančevec pojasnio kako ne smije imati dug s osnove poreza. Nadalje, pojasnio je da će u 

natječaju jasno pisati koju dokumentaciju su duţni dostaviti i jedna od stavki koja sigurno 

bude je potvrda porezne uprave o nepostojanju dugovanja na ime poduzetnika što je 

standardna stvar koja se uvijek traţi.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o mjerama poticanja poduzetništva 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 5. 

 

 G. Jančevec je pojasnio kako je nastavno na donesenu odluku potrebno imenovati 

povjerenstvo od 5 članova koje će rješavati dodjelu poticaja. Napomenuo je kako su stranke 

zamoljene da se prije vijeća usuglase oko prijedloga za članove. Osvrnuo se na nadolazeće 

izbore te napomenuo kako je upitno da li će se stići raspisati natječaj i da li će se povjerenstvo 

u predloţenom sastavu imati priliku uopće sastati budući se sva povjerenstva nakon izbora 

ponovno imenuju. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako će biti rebalans budući da moraju biti planirana 

sredstva prije raspisivanja natječaja.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na završnu odredbu odluke u kojoj piše da odluka stupa na 

snagu osmog dana od dana donošenja na što je g. Jančevec pojasnio da to nema veze sa 

raspisivanjem natječaja.  

 GĎa. Blaţević je ispred kluba HSS-a predloţila da se u povjerenstvo imenuju Zoran 

Vrabelj i Anto Burušić obzirom da su stranka koja je dobila izbore i ima najveći broj 

vijećnika pa proporcionalno tome smatra da mogu dati dva člana.  

 G. Prosenjak je postavio pitanje koliko je stranaka u vijeću te da bi bilo u redu da je iz 

svake stranke po jedan u povjerenstvu.  

 GĎa. Kovač je ispred HDZ-a predloţila za člana Antonija Runjak iz Kunovca. 

 GĎa. Geršić je ispred Mreţe nezavisnih lista predloţila g. Ivicu Salajca.  

 Predsjednik je dao prijedlog da ispred SDP-a bude g. Rade Prosenjak te ispred 

nezavisnih članova vijeća Damira Vrban. 



 GĎa. Blaţević je predloţila da ispred HSS-a i predsjednik povjerenstva bude Vrabelj 

Zoran, na što su predsjednik i općinski načelnik odgovorili da će se članovi izmeĎu sebe 

dogovoriti tko ţeli biti predsjednik.  

 G. Vrban je dao prijedlog da najstariji član bude predsjednik povjerenstva a to je g. 

Prosenjak. Prijedlog je prihvaćen.  

 Nakon rasprave sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRAŢ prihvaćen je prijedlog da se u 

Povjerenstvo za dodjelu poticaja poduzetnicima i obrtnicima na području Općine Koprivnički 

Ivanec imenuju: Rade Prosenjak za predsjednika, Zoran Vrabelj, Antonijo Runjak, Ivica 

Salajec i Damir Vrban kao članovi te je donijeto 

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja  

poduzetnicima i obrtnicima na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 6. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio da se javio poduzetnik zainteresiran za kupnju zemljišta 

u zoni. Radi se o dvije k.č.br. ukupne površine 31.199 m
2
 po cijeni od 60,00 kn/m

2
 te je 

uplatio 10% od ukupne cijene parcele. Na parceli se planira raditi otkup poljoprivrednih 

proizvoda. 

 G. Prosenjak je postavio pitanje koji benefit, osim same prodaje, općina i stanovnici 

općine imaju iza te prodaje. Što će taj OPG doprinijeti. Osvrnuo se na period od prije 10-ak 

godina kada se osnivala zona. Od drţave se za poslovnu zonu dobilo zemljište i bilo je 

namijenjeno za poslovnu zonu u kojoj će se prvenstveno zapošljavati stanovnici Općine 

Koprivnički Ivanec i da ta industrija koja će se tamo razvijati nešto donosi lokalnoj 

samoupravi. Ponovio je pitanje što će ovaj OPG donositi lokalnoj samoupravi. Napomenuo je 

kako je interesantno da mu za jedno skladište treba 3 ha zemljišta.  

 G. Jančevec je pojasnio kako u zapisniku piše kako mu je namjera izgraditi spremište 

za ţitarice i trgovinu za poljoprivredne strojeve, da ima 3 zaposlenih i namjerava zaposliti još 

2 ljudi, te kako vjerujemo u dobre namjere zainteresirane osobe. Mišljenja je da se ne radi 

samo o skladištu od kojeg nemamo baš nikakve koristi već i o zapošljavanju. Osobno ne vidi 

razlog za ovakav komentar. Podsjetio je da je bila prodaja zemljišta, što se i g. Prosenjak 

sjeća, Logistiki Šurić za izgradnju parkirališta bez apsolutno ikakvog zapošljavanja a još dan 

danas nije ništa izgraĎeno.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako je zemljište prodano i tvrtki e-two-energy koji 

su trebali zaposliti 40-ak osoba, pa od toga nije ništa.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na to da se u ponudi traţi popust, na što su općinski načelnik i 

g. Jančevec pojasnili kako je odlukom definirano da odobrava 10% popusta ako se plaća je 

jednokratno plaćanje.  

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec OPG-u Posavec Ivan 

 

 Točka 7. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o poduzeću MAMODO d.o.o. koje je 

iskazalo interes za kupnju graĎevinskog zemljišta u površini od 12.577m
2
 po cijeni od 60,00 

kn/m
2
. Oni planiraju izgraditi solarnu elektranu. Pojasnio je da po novome gdje je izgraĎeno, 

ekološka proizvodnja iz obnovljivih izvora energije postoji poticajna mjera. Poduzetnik je 

pismom namjere izrazio ţelju za puno većom površinom, no meĎutim udaljenost od 

trafostanice gdje bi on distribuirao energiju je poprilični iznos pa je odustao od te ideje. 

Trebalo bi se u proračun općine godišnje slijevati cca 25-30 tisuća kn.  



 G. Jančevec je pojasnio kako je k.č.br. 2264/3 ukupne površine 32577 m
2
, a tvrtka je 

zainteresirana za 12577 m
2
 i na toj k.č.br. se mora izvršiti parcelacija te zbog toga u članku 1. 

piše da se odobrava prodaja dijela graĎevinskog zemljišta.  

 Otvorila se rasprava oko postavljanja panela, poticajnih mjera u ekološkoj proizvodnji 

iz obnovljivih izvora energije. 

 Općinski načelnik je dao informaciju da se osim njih interesirao i poduzetnik koji se 

bavi postavljanjem solarnih panela iz Koprivnice. 

 G. Prosenjak se slaţe da iz toga općina ima benefit jer oni plaćaju po kW mada je ovo 

daleko manja površina od one koju su naveli.  

 Općinski načelnik je dao informaciju kako samo priključak na HEP-ovu trafostanicu je 

100 tisuća kn plus PDV za tih 500 kW.  

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec 

 poduzeću „Mamodo d.o.o.“ 

Točka 8. 

 

G. Vrabelj je pojasnio kako se u Odluci o načinu pruţanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Koprivnički Ivanec mijenja se članak 18. u kojem je do sada pisalo kako će se osobama koje 

se oslobaĎaju plaćanja donijeti posebna odluka. Novim člankom se propisuju kriteriji 

sufinanciranja javne usluge prikupljanja otpada u visini od 50% iznosa na kraći vremenski 

period i na godišnjoj razini. Na godišnjoj razini se odnosi na primatelje zajamčene minimalne 

naknade, staračka domaćinstva (član i dva člana, radno nesposobne osobe), invalidi sa 70% 

invalidnosti i invalidi Domovinskog rata. Uz to je vezani imovinski cenzus na način da ukupni 

mjesečni prihod domaćinstva nije veći od 900,00  kuna po članu domaćinstva. Pojasnio je 

kako je prijedlog usko vezan uz slučaj u Pustakovcu gdje je jedna romska zajednica imala 

veću količinu smeća dovezenu u dvorištu. Oni su dovezli bager da će to zakopati što smo mi 

stopirali i uvjetovali da otpad moraju zbrinuti na propisan način. Nakon toga se javila 

socijalna sluţba koja ima stav da općina treba platiti zbrinjavanje toga otpada. Potaknuti istom 

situacijom odlučili smo promijeniti članak 18. 

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA  

o izmjeni Odluke o načinu pruţanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 9. 

 

Općinski načelnik je pojasnio kako se radi se o graĎevinama sportske namjene koje su 

bile u vlasništvu RH a koje su prešle u vlasništvo Općine Koprivnički Ivanec, a to su NK 

Bratstvo, NK Rudar i NK Jedinstvo. Objekt u Goričkom je još uvijek u rješavanju. Isto tako 

revizija takoĎer traţi podatak u kojoj je fazi prijenos tih graĎevina i na koji način se iste 

koriste.  

Predsjednika je zanimalo kako je kod NK Sloga upisano da je javna zgrada površine 

280 m
2
 na što je g. Jančevec odgovorio kako je to vjerojatno prema katastarskoj izmjeri. 

Podaci su uzeti iz gruntovnog lista.  

G. Salajec je zaključio da je isto takva situacija i u Botinovcu. Zgrada je 6 x 20, a 

upisano 188 m
2
. 

GĎa. Bebek je pojasnila kako je u gruntovnici jasno upisana javna zgrada, zgrada za 

sport i rekreaciju površine 188 m
2
 te kako su svi podaci upisani u odluci temeljem gruntovnih 

izvadaka na što je g. Jančevec dodao kako je mjereno tijekom katastarske izmjere. 

 



Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta   

ODLUKA  

o izmjeni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 10. 

 

 Upravni odjel za poslove Ţupanijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-

kriţevačke ţupanije je uputio dopis kojim traţe prijedlog kandidata za suca porotnika 

Ţupanijskog suda u Varaţdinu. Zakonom je definirano kako sucem porotnikom moţe biti 

imenovani punoljetni hrvatski drţavljanin koji je dostojan obnašanja duţnosti suda porotnika, 

te da sudac ne smije biti članom političke stranke. TakoĎer, zamoljeni smo da se kod 

predlaganja vodi računa da to budu osobe mlaĎe od 70. godina ţivota.  

 Predsjednik je konstatirao da niti u zadnje 4 godine nismo imali kandidata, bar prema 

ovome kako su oni naveli.  

 Nakon rasprave je zaključeno da trenutno nemamo kandidata za suca porotnika 

Ţupanijskog suda u Varaţdinu te će se shodno tome obavijestiti ţupanijski ured. 

 

 Točka 11. 

 

 -Općinski načelnik je dao odgovore na postavljena pitanja iz 45. sjednice.  

Vezano uz upit plaćanja peleta u Društvenom domu Pustakovec postavio je pitanje tko plaća 

troškove dok unajmljuje dom, onaj koji ga koristi te smatra da je to ista stvar sa čime se g. 

Salajec nije sloţio. Općinski načelnik je pojasnio da ako netko izrazi ţelju da koristi dom 

duţan si je sam kupiti pelete isto kao što bi upisao brojilo kod preuzimanja doma. Neće mu 

općina kupiti pelete već to sam uraditi i bude si loţio peć. 

 G. Burušića je interesiralo tko će plaćati kada budu izbori.  

 Očitovanje vrtića na povećanje plaće gĎe. Mikšić. Pozdravio je prijedlog g. Vrabelja 

da se gĎi. Mikšić dodaju 2 sata pa da ima punu satnicu no napomenuo je kako je ta tema bila 

na dnevnom redu prije 3 sjednice, vijeće je zaključilo da nije u redu da se ide mimo uprave i 

dobiveno je mišljenje ravnateljice koja je bila jako revoltirana takvim načinom komunikacije 

jer se uprava vrtića izbjegla. Nadalje, kada se predlaţe da općinski načelnik svojim 

autoritetom utječe na nešto, podsjetio je g. Vrabelja da je to kazneno djelo i zove se trgovanje 

utjecajem. Druga stvar je da načelnik ne moţe sam odlučivati o koeficijentima već općine 

osnivači zajednički donose koeficijente temeljem kojih se isplaćuje plaća zaposlenicima. 

Ravnateljica je napomenula da gĎi. Mikšić dovoljno 6 sati da odradi svoje redovne duţnosti.  

 -Naknada za korištenje prostorija udruga. 

 Općinski načelnik je mišljenja kako je kuhinja sastavni dio Društvenog doma te nije 

mu poznato koje su to udruge koje plaćaju naknadu za korištenje Društvenog doma. G. 

Salajec je odgovorio kako se radi o udruzi ţena koja plaća naknadu za prostor koji koristi a to 

je u ovom slučaju kuhinja, te ako se nekome iznajmi dom taj se ne moţe koristiti kuhinjom. 

Općinski načelnik smatra da svaka udruga ima suĎe koje iznajmljuje i za koje dobije naknadu 

na što je g. Salajec odgovorio kako nema takve naknade. 

 G. Prosenjak je mišljenja kako se korištenje kuhinje ne bi smjelo naplaćivati.  

 Općinski načelnik je mišljenja da bi to trebao biti meĎusobni dogovor. 

  

-Predsjednik je postavo pitanje da li se trgovina Sloga – Lonia seli na neku drugu 

lokaciju ili više te trgovine neće biti. Općinski načelnik je dao informaciju kako je razgovarao 

sa direktorom koji je bio zaduţen za traţenje adekvatnog zamjenskog prostora dok se ne 

izvrši parcelacija. Podsjetio je na pismo namjere od firme Kitro koje za sada ništa ne znači. 

Pojasnio je proceduru koja se mora ispoštivati a to je parcelacija – procjena – natječaj. Tko 

više ponudi njegova je parcela. Što se tiče Sloge – Lonia nisu se sloţili sa nekoliko prostora i 



trenutno se rješava jedna čestica koja je u suvlasništvu općine i ako će im to biti u redu budu 

to kupili i napravili na drugoj lokaciji trgovinu.  

 GĎa. Blaţević je pitala da li ima pravo prvokupa. Općinski načelnik je ponovio kako 

smo u obvezi napraviti procjenu a na natječaj tko se javi i ponudi više. G. Jančevec je 

pojasnio kako našom odlukom jesu propisani uvjeti prvokupa ali ne zna zbog čega bi oni 

trebali imati to pravo. 

 

 -Nedavna dogaĎanja na odlagalištu Piškornica. 

 Općinski načelnik je dao informaciju kako je odnos sa tvrtkom Piškornica je u redu, a 

što se tiče rezultata ispitivanja voda isti su na stranici općine već tjedan dana.  

 

 -G. Salajec se osvrnuo na potrošnju struje u prostorijama kluba te postavio pitanje da li 

će se po tom pitanju što uraditi. Općinski načelnik je napomenuo kako su oni korisnici objekta 

i netko kontrolira brojilo. Općina ne zna što se dogodilo kod očitanja i protrošnje. Smatra da 

bi oni trebali znati. G. Salajec je napomenuo da se grijalica ne koristi i nije mu jasno zašto je 

došlo do tako velike razlike. Svaki mjesec se popiše brojilo. Općinski načelnik je mišljenja da 

nije problem u brojilu jer bi se vidjelo da ne radi dobro, a radi se o jednom mjesecu u kojem je 

tako velika svota i očito je netko nešto uštekao.  

 Raspravljalo se o načinu očitanja, potrošnji i računima za električnu energiju. 

 

 -Predsjednik je postavio pitanje kada će se krenuti sa izgradnjom svlačionica NK 

Sloge. Osigurana su sredstva. 

 Općinski načelnik je dao informaciju kako se mora sastati uprava kluba koja mora 

definirati što se mora raditi. U starom projektu je dosta toga uključeno. Nitko u općini nije 

kompetentni za takve stvari. Radi se po tom pitanju, tek je početak godine. 

 

-G. Salajca je interesiralo da li su krajem godine udrugama isplaćena sva sredstva kako 

su bila planirana a prema donesenoj odluci. 

Općinski načelnik je pojasnio kako su pojedine udruge dobile sredstva kako su 

donosile račune. Prema obavijesti koja je išla početkom godine da u slučaju zbroja potrošnje 

energenata više od tisuću kn će se umanjivati iznosi, se postupilo.  

 

-G. Salajca je interesiralo da li se radi na projektu spremišta u Botinovcu, te što je sa 

cestom Botinovec-Grbaševec. 

 G. Jančevec je pojasnio da ta čestica u prostornom planu nije bila ucrtana za javne i 

društvene namjene kao što je trebala biti pojavili su se problemi. Obzirom da smo u izradi IV. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana to se sada mijenja. Nema smisla pokretati postupak tako 

dugo dok nove izmjene prostornog plana ne stupe na snagu.  

 Općinski načelnik je opet pojasnio kako je cesta Botinovec-Grbaševec zajednički 

projekt Općine Koprivnički Ivanec i Općine Rasinja. Za sada nema raspisanog natječaja. 

 Sanacija predmetne ceste će se izvršiti kada će vremenske prilike to dozvoliti. 

Osvrnuo se na cijenu sječenog kamena 90 kn/t a šljunka 30 kn. G. Prosenjak smatra da je to 

svakako isplativije jer je mišljenja da se to navozi kamenom mirni smo 10 godina.  

 Raspravljalo se o navozu šljunka, kamena i sanaciji ceste.  

  

 

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 20:15 sati. 

 

 

        Zapisničarka:                                                                           Predsjednik: 

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

  


