REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01-05
Ur.broj: 238/14-01-15-16
Kloštar Ivanić, 23.10.2015.

ZAPISNIK

Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 22.10.2015.godine s
početkom u 16,15 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat. Sjednici predsjedava
predsjednik Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Lidija Zubatović, referent
za poslove samouprave i administrativne poslove.
Sjednica je javna.

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE:
Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović, Zlatko Golubić, Ivica Novosel, Mario Haludek,
Mislav Lukša, Željko Bokun, Nenad Kukec, Mirko Ivaković, Siniša Đura
Danijela Bardić – pridružuje se u 16:30h
Božidar Balenović – pridružuje se u 17:05h
Zdravko Lojna – pridružuje se u 18:20h
ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE:
Ivo Ćosić, Nikolina Pavelić
OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić
Miljenko Majdek – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Zvonimir Gaiger, Davor Lebović
Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu
Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
Nikolina Peleski – referent za administrativne poslove na stručnom osposobljavanju
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Prije utvrđivanja samog Dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac,
otvara raspravu o zapisniku sa 22.sjednice Općinskog vijeća.

OTVARA SE RASPRAVA:

MISLAV LUKŠA: Između 02:58:40 – 02:59:32 nedostaje dio gdje sam govorio o šestero
ispisane djece iz škole u Kloštar Ivaniću, odnosno, upisanih u Osnovnu školu u Žeravinec
tj.Ivanić Grad. Minuta moga govora se u pisanome zapisniku uopće ne spominje, a postoji na
audio snimci. Na 02:40:03 – 02:40:28, 25 sec govora o poljskim putovima, kolegice Nikoline
Pavelić se uopće ne spominje.
KREŠIMIR BUNJEVAC: G.Lukša, točno navedite što želite da se navede u pisanome
zapisniku.
MISLAV LUKŠA: Neka se presluša audio snimka i ono što je rečeno, neka se uvede u pisani
zapisnik, ne da se kompletan dio izbaci van kao da nikada nije ni bilo izrečeno. Na 03:07:05 –
03:07:21, nedostaje govor G.Mirka Ivakovića na moj amandman vezan za školu. Na 02:20:41
– 02:20:54 nedostaje replika G.Ive Ćosića. Na str.3(zadnji odlomak): 'Povreda poslovniku.
Tko je za prijedlog Kluba Vijećnika Hrvatske Demokratske Zajednice? U vijećnici je trenutno
prisutno 12 vijećnika.' Navedeno je: 3 glasa ,,za“, 7 ,,protiv“ i 2 ,,suzdržana“ , međutim, malo
iznad piše: 'Tko je za nadopunu Dnevnog reda?' Navedeno je: 10 glasova ,,za“ i 3
,,suzdržana“ – dakle bilo je 13 glasova/vijećnika. Nitko u tih par sekundi nije napustio
vijećnicu. Nigdje ne piše da je netko napustio vijećnicu i tko je taj vijećnik, a odmah nakon
toga u vijećnici imamo 12 vijećnika. Gdje je nestao u tih par sekundi? Slažem se da zapisnik
može biti kraći, ali bi u ovakvim stvarima trebao biti dovoljno detaljan(tko je došao, napustio
sjednicu, brojno stanje vijećnika). Za 2god. će se netko sjetiti pregledavati zapisnik, odnosno,
gledati tko je za što glasovao i tko je što rekao. Prema ovim podacima nećemo znati tko je za
što glasovao jer će se ispostaviti da je baš taj 13 vijećnik nešto rekao ili je za nešto glasovao, a
zapravo je otišao. Gdje piše da je otišao? Nigdje.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Jeste li završili ili imate još? Ja ću Vam dati odgovor.
MISLAV LUKŠA: Nisam zadovoljan zapisnikom. Već nekoliko sjednica, ključne stvari
uvijek nedostaju i interesantno uvijek nedostaju zanimljive stvari, odnosno, dijelovi.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Ono što vi smatrate ključnim, onaj tko je pisao zapisnik smatra to
ne ključnim. Moguća je situacija da netko u par sekundi napusti vijećnicu jer nigdje u
Poslovniku ne piše da mogu zabraniti izlaženje iz vijećnice. Točno je da u par sekundi,
vijećnici dolaze i odlaze u hodnik.
ZLATKO GOLUBIĆ: U vezi mog izlaganja o štetnom kreditu do godinu dana potkrale su se
neke greške. Rekao sam da se ne može dopustiti klizna kamata, napisana je krizna kamata.
Kratkoročni kredit do godinu dana ni u kom slučaju ne može imati kliznu kamatu. Druga
greška: 'Kamata će biti plaćena 100 000,00kn.' Treba pisati „preko“ 100 000,00 kn. Iz tog
štetnog ugovora, kamata će biti više plaćena.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Opaska je ako je nešto krivo napisano, provjeriti će se i uvažiti.
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MARIO HALUDEK: Na str.6, slažem se sa postavljenim pitanjem, ali se ne slažem sa
odgovorom: ' U odvojku Predavečke ulice je ove godine navezen kamen, strmina je prevelika
i kiše isperu kamen.' Moje pitanje glasi: 'Što ćemo napraviti?' Znači, prema odgovoru: ništa.
Dalje. 'Podatke o ispitanoj električnoj energiji možete dobiti u JUO OKI.' Mi ovdje znamo da
se radi o Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, dok netko može pomisliti da
se radi o poduzeću OKI.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Daje se na usvajanje zapisnik sa 22. sjednice Općinskoga Vijeća
Općine Kloštar Ivanić.
Sa 6 glasova ,,za“, 1 ,,protiv“ i 3 ,,suzdržana“, zapisnik sa 22.sjednice je usvojen.
Dnevni red:
1. Razmatranje Izvješća o radu i uspješnosti Dječjeg vrtića Proljeće za pedagošku godinu
2014/2015. i donošenje Zaključka
Izvjestitelj: ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće
2. Razmatranje prijedloga Upravnog vijeća i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića PROLJEĆE Kloštar Ivanić
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće
3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Općine Kloštar Ivanić
Predlagatelj: općinski načelnik
4. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih
prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić
Predlagatelj: općinski načelnik
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Kloštar Ivanić
Predlagatelj: općinski načelnik
6. Razno

KREŠIMIR BUNJEVAC: Dajem dnevni red na usvajanje.
Sa 7 glasova ,,za“ i 3 ,,suzdržana“, dnevni red je usvojen.

Aktualni sat:
Općina Kloštar Ivanić(u daljnjem tekstu: OKI)
Izvještaj načelnika Željka Filipovića o događanjima u OKI od 24.09.2015.:
1.Sklopljeni su ugovori za gradnju i asfaltiranje odvojaka Križevačke ulice i I.odvojka
Vukovarske ulice. Radovi su u tijeku i predstoji asfaltiranje.
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2.Sklopljen je ugovor o investicijskom održavanju Čemerničke ceste i Čemernice Lonjske, te
Naftaplinske ceste. Izvođač je uveden u posao. Danas započinju radovi, dovozom materijala
te pripremnim radovima prije asfaltiranja. Prema dinamici i današnjim dogovorima sa
izvođačima, radovi bi trebali završiti do kraja mjeseca tj. idući tjedan.
3.Vrše se radovi popravka prilaza II.Vinogradskog odvojka i Vidikovca na Vinogradsku
ulicu. Radovi završavaju sutrašnjim datumom.
4.Izvode se radovi na uređenju groblja u Kloštar Ivaniću i Sobočanima, zamjenom osušenih,
tuja i čempresa pod garancijom. Isto tako, zamijeniti će se i novo osušeno zelenilo stradalo
uslijed bolesti ove godine.
5.Izvode se izmjere i usklađivanje instalacija T-coma radi točnog utvrđivanja prava služnosti
za instalacije na našem području, radi usklađenja za iduće godine.
6.Pri kraju su radovi na IPARD-u. Prema tvrdnjama izvođača, radovi bi trebali biti dovršeni
do 16.11.2015.god. kako je dogovoreno po terminskom planu. Isto tako, vrši se sanacija cesta
od prekopa i oštećenja nastalih kod izvođenja radova.
7.Najveći problem predstavlja vodovod u ulici Sv.Duh u smjeru Sobočana koji još nije
kvalitetno ispitan, te je u tijeku ispitivanje dionice Tarno-Sobočani. Nakon tlačne probe
završiti će se sanacija ceste na tom području.
8.U tijeku su prijave na natječaj za dodjelu stipendija učenika i studenata. Rok prijava je do
27.10.2015. te ovim putem pozivam neka se jave svi one koji nisu, a zadovoljavaju uvjete.
9.Dobivena su sredstva za sufinanciranje i sklopljen je ugovor sa MRR i EU fondova za
izgradnju vodovoda i plinovoda Čemernica u iznosu od 320.000,00 kn. Napominjem da smo
zaprimili od strane Zagrebačke županije sredstva za sufinanciranje u iznosu od 400.000,00 kn.
dok ukupni iznos radova iznosi cca 960.000,00 kn. Tako da će naš trošak u tim radovima
iznositi cca 240.000,00 kn ili 25% od investicije, što je bez lažne skromnosti jako dobar
podatak. Radovi su završeni, treba utvrditi završne situacije i platiti račun. Nakon toga
sredstva od ministarstva će se uplatiti izvođaču radova direktno.
10. U subotu se održava državno natjecanje KUD-ova RH u Koprivnici. Zagrebačku županiju
kao i nas općinu predstavlja KUD Obreška kao najbolji sa županijske smotre u Sv. Ivanu
Zelini. Isto tako, sportašica Ana Filipović odlazi na seniorsko prvenstvo u kickboxingu,
disciplina K-1. Želimo im što bolji uspjeh i prezentaciju općine, županije i države.
11. Zahvala svim učenicima Osnovne škole braće Radića, djelatnicima Crvenog Križa Ivanić
Grad, Ani Stilinović i posebno vatrogascima koji su pomoću kombi vozila sudjelovali na
jučerašnjoj akciji „SOLIDARNOST NA DJELU“. U akciji su prikupljena novčana sredstva,
hrana i odjeća. Skupljena su zavidna sredstva, pogotovo hrana i odjeća koji će dobro doći u
ova krizna vremena. Možemo biti ponosni na sve one koji su bili uključeni u ovu akciju.
Općina Kloštar Ivanić uvijek ima veliko srce.

KREŠIMIR BUNJEVAC: Hvala lijepo. Sada je 16:32h. Predstoji nam sat vremena
aktualnog sata.
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MARIO HALUDEK: Obećano je da će ulica Sv. Duha biti asfaltirana do 01.09., odnosno,
u 8.mj. Do danas nije asfaltirana, autom se više ne može prolaziti, hoće li radovi biti gotovi
prije početka zime jer ni suprotan smjer ulice također nije u najboljem stanju. Kada će biti
završeni radovi u ulici kralja Tomislava jer se voda slijeva ljudima u dvorište? Tvrdio sam da
su električne instalacije u domu neispravne, sada nestaje struje. Osigurači izbacuju - je li
posljedica toga voda koja je ušla među osigurače i cijedi se iz razvodne kutije, vjerojatno jest.
Volio bih vidjeti tko je to ispitao i je li sve to sigurno jer se sve može zapaliti. Tko čisti
ostavljena drva uz grabe uz cestu i gdje su ona deponirana? Jesu li ispitane plinske grijalice u
Pučkome domu u Kloštar Ivaniću? Gotovo sam siguran da nisu. Cijelo vrijeme tvrdite da
dokumentaciju o tome možemo dobiti na uvid, a ako stvarno dođemo na uvid bojim se da
nećemo ništa vidjeti.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Problem u ulici Sv.Duh je izgradnja vodovoda
Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije. 15% se financira iz sredstava Zagrebačke
županije, a 85% iz Hrvatskih voda. Problem je u nekvalitetnoj ispitanosti i nezadovoljavajućoj
tlačnoj probi. U zadnjih tjedan dana je sanirana jedna erupirana cijev. Zadnja tlačna proba je u
tijeku, nadamo se da će biti ispitana kroz par dana i da će radovi biti završeni do 01.11.2015.
Vremenske prilike se mogu promijeniti u sekundi. Opominjem, zovem i u razgovoru sam i sa
direktorom i sa izvođačem. U ul.kralja Tomislava se izvode radovi IPARDA-a( kanalizacija
za taj dio ulice). Po dinamici, svaka dva dana se vrše dva prekopa na sljedeću stranu. Sve
mora biti u padu jer je tako predviđeno po projektu. Sa bušenjem se ne bi ništa postiglo. Neki
ljudi su me pitali zašto se to ne buši, jednostavno se ne može dobiti sigurnost da sve bude u
jednom padu prema pročistaću. Izvođač garantira da će sve biti riješeno prema dogovoru, te u
potpunosti sanirano. Rade se i priključci do ulaza u svaku parcelu. Instalacije ne bih htio
previše komentirati. Od izvođača je tražena ponovna provjera tih instalacija. Nisam shvatio
pitanje oko čišćenje drva.
MARIO HALUDEK: Netko reže drva po Sobočanima, sa lijeve i sa desne strane.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: To su radovi Šumarije.
MARIO HALUDEK: Ne. U ul.Sv.Duh je isto i sa lijeve i sa desne strane srušano drveće.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Postoje ispitivanja, isto kao i za plinske grijalice,
provjeriti će se.
KREŠIMIR BUNJEVAC: G.Haludek, nema replike u aktualnom satu. Načelnik će Vam
odgovoriti u pisanome obliku ako je nešto nejasno.
MISLAV LUKŠA: Mogao bih ponoviti sva pitanja od prošlog puta. Niste odgovorili kolegi
kada će konačno proći ta tlačna proba? Prošli puta ste rekli da će proći, a meni ste nasamo
rekli da neće proći nikada jer Vi znate kako se te cijevi rade i da to nije tehnologija za naše
područje. Zašto ne kažete istinu građanima ove općine? U ulici Sv.Duha i Vodovodnoj ulici,
kontaktiralo me nekoliko građana vezano uz velike račune za vodu. Vjerojatno se radi o
zraku koji prolazi kroz brojila za vrijeme nestanka vode. Jeste li spremni pozabaviti se tom
problematikom i možete li pomoći tim građanima da Općina Kloštar Ivanić kao suvlasnik
Vodoopskrbe i odvodnje sudjeluje u tom trošku, odnosno, da Vodoopskrba i odvodnja izađe u
susret tim ljudima zbog pretrpljene patnje u prošlim mjesecima, te im umanji račune? Na
našim zelenim površinama nije pograbljano lišće. Zašto jutros u Dječjem vrtiću nije bila
pokošena trava, pa su tetice govorile roditeljima da se djeca neće ići igrati vani iz razloga jer
5

trava nije pokošena? Mogu li se uposliti javni radovi po zakonu o socijalnoj skrbi, te socijalni
slučajevi koji primaju socijalnu naknadu od Općine Kloštar Ivanić i Centra za socijalnu skrb
da im se kupe grablje, pa da redovito grabljaju i čiste lišće? Je li toliko teško učiniti da 4-5
ljudi pomognu gosp.Matuzoviću očistiti promenadu od lišća, odnosno, očistiti lišće unutar
ograde Dječjeg vrtića i ispred općinske zgrade. Jedino ste uspjeli staviti natpis na vrata vezan
uz „ne bacanje opušaka „ispred njih. Možda bi bilo bolje da ste postavili spremnik za te
opuške. Opet sam bio u parku i zatekao sam gore stanje od prošlog puta. Obećali ste da će te
poslati domara i popraviti sprave. Sada nema ni jedne ljuljačke, prošlog puta je bila samo
jedna. Obje svastike su na istome mjestu, upozorio sam Vas na to jer ste obvezni na javnim
površinama uklanjati nacističke oznake. Lijepo Vas molim da uputite domara – ako se boji
visine ja ću mu pomoći, neka mi drži lotru, popesti ću se gore i prefarbati ih. Smatram da nije
u redu da djeca, roditelji i starije osobe koji se tamo zadržavaju ili su u prolazu gledaju te
nacističke simbole. Opet ću na facebooku objaviti slike, pa neka ljudi vide. Niste ništa
napravili, sprave nakon ovih kiša plivaju, a koševi su puni smeća.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp.Lukša budite sadržajni.
MISLAV LUKŠA: Kada će se to konačno popraviti? Prošlo je mjesec dana. Poduzmite
nešto. Zašto plaćamo domara? Kupite mu malo boje, dasaka, neka popravi ljuljačke. Već
dvije sjednice općinskog vijeća čekam da ispravite odgovor na pitanje vezan uz pravo
služnosti, dobiven od strane Vašeg komunalnog referenta gdje je naveo da je INA poduzeće u
vlasništvu RH, pa joj se ne može naplaćivati pravo služnosti po odluci ovog općinskog vijeća.
Vama sam uputio pitanje, ne njemu. Kada će se početi naplaćivati pravo služnosti i početi
prihodovati po odlukama donesenim od strane ovog općinskog vijeća? Trebate slušati odluke
ovog općinskog vijeća. Treba li Vas posebnom zamolbom moliti da to napravite i kada će te
to učiniti? Molim da kažete komunalnom referentu, zadnji puta sam ga upozorio - neka
ispravi odgovor na pitanje: 'Koji je razlog ne naplaćivanja prava služnosti?' Cesta u Donjoj
Čemernici je opet uništena i puna rupa. Opet smo bacili novac na krpanje. Kada će se izvršiti
asfaltiranje ceste u Donjoj Čemernici? Svašta ste nabrojili, kada će se asfaltirati, isključivo,
cesta Donje Čemernice? Tamo imate kuću u vlasništvu. Kada će Vaši susjedi tamo, imati
poštovanje kakvo zaslužuju građani ove općine?
KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp.Lukša. Pitanje, znači, glasi: Kada će Donja Čemernica
imati novu cestu?
MISLAV LUKŠA: Ljudi tamo pitaju, gosp.načelniče, kada će te se vratiti svojim
korijenima?
Predlažem inicijativu. Budući da je Vukovarska ulica jedna od najnaseljenijih ulica u našoj
općini, a naseljenost se širi po odvojcima bez imena, kućni brojevi su poredani slovima:
A,B,C,D,E,F,G,H itd. Predlažem da se u čast heroja grada Vukovara pokrene inicijativa za
imenovanje odvojaka, imenima tih heroja; Blage Zadre, Siniše Glavaševića, Branka Polovine
i ostalih. Lijepo Vas molim da ti ljudi u Vukovarskoj ulici dobiju nazive tih odvojaka, pošto
se radi o Vukovarskoj ulici gdje se svake godine pale svijeće, neka postranične ulice nose
nazive po herojima grada Vukovara. Lijepo Vas molim da ubrzate rad komunalnog odjela jer
sezone košnje još uvijek traju. Pošaljite opomene ili kazne jer ću na početku sljedeće godine
upitati koliko ste prihodovali od kazni u ovoj godini od svega što nije pokošeno i učinjeno.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Gosp.Haludek traži stanku.
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MARIO HALUDEK: Klub vijećnika HDZ-a traži kratku stanku.
KREŠIMIR BUNJEVAC: 5min stanke na zahtjev kluba vijećnika HDZ-a.
Nakon pauze nastavljamo dalje sa radom sjednice, izvolite gosp.Haludek.
MARIO HALUDEK: Klub vijećnika HDZ-a je tražio stanku zbog uvođenja ozbiljnosti u
rad vijeća. Ovdje je moguće dobacivati sa mjesta, svašta raditi - uvedite malo reda u rad
vijeća – bez vikanja, sa konkretnim pitanjima.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Stalno opominjem, također i vijećnike iz vaših redova.
MARIO HALUDEK: Ništa ne poduzimate.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Drastično ćemo izbacivati van.
MARIO HALUDEK: Hvala lijepo.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Zahvaljujem na pitanju gosp.Lukši. Kao čovjek sa
dobrim iskustvom u izgradnji cjevovoda, komentirao sam sa svoje stručne analize i iznio
svoje vlastito mišljenje. Nisam radio niti projekt, niti nadzor, niti sam bio izvođač tlačne
probe. Pustimo neka se prije zimske sezone izvede cjevovod, neka se napravi kvalitetna tlačna
proba da se cesta kasnije može asfaltirati zajedno sa ulicom Sv.Duha i Vodovodnom ulicom.
Vodoopskrba i odvodnja će zaprimiti zahtjeve građana, uvidjeti ćemo može li se što po tome
pitanju učiniti jer treba ispitati uzrok kvara gdje bi trebalo ispitati samu instalaciju ili brojilo –
postoje slučajevi u raznim domovima gdje instalacije propuštaju što je mogući uzrok
prevelike potrošnje vode. Problem košnje i trenutnog neodržavanja su kišne oborine, ispraviti
će se i pokositi u narednim danima. Sam centar i sva područja koja ste naveli će se urediti.
Nalog za uređenje parka je odmah proslijeđen. Materijal za popravak spravi i svega ostalog u
parku je naručen. Poslove će riješiti domar. Za pravo služnosti je sklopljen ugovor sa T-Comom i do 31.12. moraju po ugovoru na području cijele županije privesti kraju popis svih svojih
instalacija, pa će se prema potpisanome tzv. pred ugovoru uvidjeti koliki iznos treba doplatiti
za buduće godine prihodovanja. Odgovor vezan uz INA-u će te dobiti od strane našeg
službenika u pisanome obliku sljedeći dan ili u sljedećem tjednu. Ne posjedujem nikakvu
kuću u Donjoj Čemernici, niti se sramim porijekla jer sam tamo proveo jedan od najljepšeg
djela djetinjstva. Zajedno sa Vama vijećnicima u narednom razdoblju ću podržati asfaltiranje
tog djela ceste, trenutno će biti saniran dio ceste od doma u Čemernici Lonjskoj do
Čemerničke ulice, donji dio ceste će se pokrpati koliko je moguće prije zime. Vaša inicijativa
za Vukovarsku ulicu je dobra. Treba porazgovarati sa građanima tih odvojaka, podržavaju li
ili ne podržavaju tu inicijativu.
ZLATKO GOLUBIĆ: Gosp.Lukša, ako Vam netko nešto kaže u četiri oka bez svjedoka,
nije niti fer niti kolegijalno to iznositi, bez obzira o kome se radi. Prihodi opadaju, a razlog
tome je manji broj zaposlenih. Molio bih gosp.načelnika da za iduću sjednicu općinskog
vijeća dostavi podatke o broju zaposlenih, nezaposlenih i iseljenih u inozemstvo na području
Općine Kloštar Ivanić, što se može dobiti u područnome uredu HZZ-a. Trendovi su nam
katastrofalni. Prema podacima EUROSTAT-a Europske komisije, RH je 76.zemlja u svijetu
po sporosti zapošljavanja, a 180.zemlja u svijetu po sporosti izdavanja građevinskih dozvola.
Moglo bi se potencirati izdvajanje tih dokumenata. Molio bih da se ti podaci iznesu za
sljedeći puta.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Da li je to pitanje gosp. načelniku je za sljedeći puta?
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ZLATKO GOLUBIĆ: Da.
MISLAV LUKŠA: Molio bih nadopunu za odgovor na moje postavljeno pitanje. Niste me
pitali jesam li zadovoljan, jer postoji dio gdje nisam zadovoljan odgovorom.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Aktualni je sat, to će te iznijeti pod nekom od tema.
MISLAV LUKŠA: Trebali ste pitati govornika je li zadovoljan sa odgovorima.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Ne dobacujte sa mjesta. Izvolite.
MISLAV LUKŠA:Pošto govornik ima pravo biti nezadovoljan odgovorom na svoje pitanje,
predsjednik općinskog vijeća bi ga trebao pitati je li zadovoljan tim odgovorom, pa da to
naknadno kaže. Nisam htio prekidati gosp.Golubića, pa sada pitam; načelniče, niste mi
odgovorili na pitanje: 'Hoćete li uposliti javne radove po zakonu o socijalnoj skrbi, da
socijalni slučajevi koji primaju naknadu od Općine Kloštar Ivanić i Centra za socijalnu skrb,
čiste i grabljaju Kloštar i pomognu gosp.Matuzoviću?
KREŠIMIR BUNJEVAC: Načelnik će odgovoriti pisanim putem.
SINIŠA ĐURA: Pretpostavljam da je kolega Golubić htio reći da smo po brzini izdavanja
građevinskih dozvola 180.zemlja u svijetu, ne po sporosti jer ako je tako onda je to dobar
podatak. Primio sam zamolbu članova Udruge Prijetelji Kloštra, osobno sam član te udruge,
iznijeti njihov komentar na jedan komentar izrečen na prošloj sjednici tijekom aktualnog sata,
citiram: 'Poštovane gospođe i gospodo vijećnici, osobno nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da
pripremamo izložbu pod nazivom ''Naših 5 godina'' na kojoj ćemo slikom i riječju prezentirati
23 izložbe ostvarene u razdoblju od 2009-2015.god. u organizaciji naše udruge. Izložbe
organiziramo već 5 godina; povodom Uskrsa, dana općine, mjeseca knjige i Božića. Uvidom
u našu knjigu utisaka došli smo do spoznaje da je naše izložbe posjetilo preko 6000
posjetitelja. Povod ovoj obavijesti je saznanje da je na prošloj sjednici općinskoga vijeća
jedna vijećnica izjavila kako se ne sjeća kada je zadnji puta u Kloštar Ivaniću održana neka
izložba. Naša 24. izložba održati će se 24.,25. i 26. listopada 2015.god. u Pučkome domu
Kloštar Ivanić. Nadamo se da ste do sada primili naše pozivnice koje Vam inače redovito
šaljemo povodom svake izložbe. Radujemo se Vašem dolasku. S poštovanjem, članice i
članovi Udruge Prijatelji Kloštra.'
Pitanje glasi: Hoćemo li svi doći na izložbu kao što smo i pozvani?
Na jednome djelu II.Vinogradskog odvojka (iza ugostiteljskog objekta desno, u klancu) se
radi popravak odvodnje. Pod dojmom sam da taj posao neće biti do kraja i kvalitetno
napravljen jer su slivnici sa lijeve strane uz visoku škarpu napravljeni samo do 3/5 dužine, 2/5
su ostale, čini mi se, samo iz razloga jer je malo asfalta navezeno na onaj kraj. Postoji li neki
stručni razlog zašto radovi nisu napravljeni do kraja zavoja jer se voda slijeva sa cijele dužine
škarpe i po cijeloj ulici? Osobno, mislim da bi bilo dobro da ti slivnici budu napravljeni do
kraja zavoja jer će opet voda teći po djelu bez slivnika, iako će voda i ovako teći jer su
slivnici dosta plitki. Bolje išta nego ništa.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Neću biti nazočan na otvorenju izložbe Udruge
Prijatelji Kloštra jer zajedno sa KUD-om Obreška putujem na državno natjecanje. Predsjednik
Općinskog Vijeća Općine Kloštar Ivanić će otvoriti izložbu. Posjetiti ću je u narednim
danima. Komunalni referent je zajedno sa izvođačem radova naložio izvođenje radova. Bude
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li nekvalitetno napravljeno, biti će sanirano i popravljeno. Drugi dio presjeka je ostavljen
zbog mogućnosti prometovanja tim djelom.
MIRKO IVAKOVIĆ: Ponovio bih pitanje po treći puta - put kod Baloga i do pašnjaka –
most u Predavcu? Ljudi pitaju, zašto od naših KUD-ova nema nikog prisutnog na Farmi?
Direktor Ivaplina je u kratkom vremenskom roku zaposlio dosta ljudi i dao ostavku. Objasnite
tu situaciju. Nekada je u OŠ u Kloštar Ivaniću postojala muzička sekcija financirana iz
Proračuna Mjesne zajednice. Može li se organizirati funkcioniranje toga kako bi naša mladež
naučila svirati limenu glazbu? Nekada je postojala i u Križu i u Ivanić-Gradu.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz prva dva pitanja,kod rekonstrukcije same
Čemernice, na spomenuti put će se probati navesti ponešto materijala. Most bi se trebao
sanirati, po mojoj procjeni do kraja idućeg tjedna. Za nastupanje KUD-ova u Farmi je
nadležan urednik emisije. Direktor Ivaplina je otišao u drugo društvo, imenovana je
privremena direktorica i raspisan je natječaj za novog direktora. Do sada, odluka o izboru
novog direktora nije usuglašena između 2 načelnika i gradonačelnika, 3 čovjeka su u užem
izboru. Stvari poput muzičke sekcije više se pokreću na vlastitu inicijativu ili kroz
dobrovoljan rad kao npr. jučerašnja akcija 'SOLIDARNOST NA DJELU'. Sretni smo dok
postoje ljudi poput Ane Stilinović, KUD-a Obreška i KUD-a Kloštar . Problem je novi zakon
gdje postoji disproporcija zakona i humanitarnog ili bilo kakvog drugog oblika djelovanja na
ovim prostorima. Nekada je muzička sekcija bila vođena od strane profesora škole i ostalih.
Postoje neke nove inicijative od nastavnice tjelesnog i zdravstvenog odjela za različite
sportove za koje su djeca na našem području zainteresirana, a mi ćemo probati doprinijeti i
pomoći novčanim sredstvima barem za opremu ili oko dvorane, stolovi za stolni tenis su
problem, jedna gospođa je upitala postoji li mogućnost prava korištenja jer postoji puno
zainteresiranih u Općini Kloštar Ivanić za individualne sportove.
NENAD KUKEC: Da li je Općina Kloštar Ivanić poduzela mjere u vezi kiša, odnosno,
mogućih poplava da se opet ne dogodi da po cijele dane i noći prekopavamo mostove,
ispumpavamo podrume i sl. Da li je to pod kontrolom i je li moguće obići ta mjesta gdje su
postojali uski čepovi između kojih je prolazila voda?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Postignut je dobar rezultat sa onime što smo radili i
sanirali u zadnje 2 godine, iako uvijek sve može biti bolje i kvalitetnije. Nije bilo potrebe za
intervencijom vatrogasaca na lokacijama gdje smo inače imali probleme. Ulica Stjepana
Babonića je asfaltirana nakon prolaska vodovoda. Dodatno o svome trošku je ugrađena
rešetka, dodatno su očišćene grabe, te su uređeni mostovi čime smo pomogli stanovnicima tog
područja da voda iz smjera Centra Kloštra ne stvara probleme.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Da li Vi kao načelnik, sami, odlučujete o izboru novog direktora
Ivaplina, odnosno, Obiteljskog radija Ivanić ili se morate sugerirati sa svojim vijećnicima? Da
li to u Ivanić-Gradu odlučuje gradonačelnik, a u Križu načelnik? Znamo tko je suvlasnik i
Ivaplina i Obiteljskog radija Ivanić. Može li netko iz Kloštar Ivanića postati direktorom
Ivaplina i Obiteljskog radija Ivanić? Čuo sam da su se neki ljudi kandidirali i za jednu i za
drugu poziciju, možemo li ,,koalicijski“ podržati te ljude? Uvjetuje li tom izboru članstvo
određenoj političkoj stranci? Plaćamo li još uvijek galone sa vodom koji se u općini koriste za
piće ili se voda za piće puni na bunaru kod našega kolege Pere Bokuna? Jesu li pošteđene ili
postoji neki određeni razlog, zašto tri posušene breze kod vatrogasnog doma nisu porušane? S
obzirom da će uskoro uslijediti parlamentarni izbori, da li je neka stranka
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(npr.HDZ,SDP,HNS) pokrenula neki postupak djelovanja u svezi sa obnovom stare apoteke?
Kada ćemo usvojiti novi grb Općine Kloštar Ivanić? Znamo da još uvijek nije odobren od
strane Ministarstva uprave, predlažem da ga dobijemo za sljedeću sjednicu, prije Božića,
Nove godine. Na Dan mrtvih će branitelji polagati vijence i paliti svijeće u sjećanje na
poginule branitelje u Novskoj, od svih općina, jedino Općina Kloštar Ivanić nema uklesan grb
jer ga vijećnici nisu izglasali u svim mandatima do sada. Molim Vas da kod asfaltiranja
Čemerničke ulice ne nastavite dosadašnju praksu, odnosno, da ne asfaltirate privatne ulaze
obiteljskim kućama vijećnika na račun općine kao npr. u Ulici kralja Tomislava.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Na natječaj za direktora Obiteljskog radija Ivanić
javile su se 2 muške i 1 ženska osoba. Na natječaja za Ivaplin se javilo 6 osoba.
Konzultacijom sa Vama vijećnicima i drugim ljudima, bezrazložno kasnimo sa promjenom
direktora. Potreban nam je novi direktor koji će nastaviti raditi u smjeru očuvanja Ivaplina uz
što manje troškove, odnosno, uz što bolju distribucija plina na ovome području. Potrebna je
dobra volja bez politike za sve tri općine gdje ne bi trebao postojati problem u pronalasku
rješenja za oba poduzeća, odnosno, za sva poduzeća u našem suvlasništvu. Da bi izbor bio
valjan, mora postojati koncenzus barem grada Ivanić-Grada i jedan glas Općine bilo Križ ili
Kloštar. Sam glas Općine Kloštar i Križ, zajedno iznosi 50% glasova za Ivaplin. 25% glasova
iznosi glas sve tri općine za Obiteljski radio Ivanić gdje je potrebno je 75% glasova za
suglasnost za izbor direktora tog poduzeća. Prema mome stajalištu, to ne treba biti osoba iz
moje stranke već najkvalitetnija osoba koju možemo ponuditi u ovome trenutku. Galoni vode
se kupuju prema ugovoru sklopljenim sa dobavljačem. Tri nesrušene breze su procjena
komunalnog odjela. Na staroj apoteci, OKI ne smije izvoditi nikakve razgovore bez
suglasnosti Ministarstva kulture. Izbori su u narednome vremenu, teško netko može nešto
obećati. Stručne osobe su procijenile sami objekt kao i one spomenute na vijeću, nadamo se
dobrim rezultatima na spomenutu inicijativu. U suradnji sa župnikom naše župe, odnosno,
biskupom sisačke biskupije pokušali smo pronaći model namjene za Crkvu sv. Ivana jer se iz
EU fondova mogu povući dobra novčana sredstva. U 6. ili 7.mj ove godine, u materijalima,
Vam je predstavljen modificirani prijedlog grba, kako od strane G.Lukše, tako i od strane
čovjeka koji se bavi heraldikom. Izbor grba je odluka vijeća, sve ostalo ovisi o suglasnosti
Ministarstva. Ni Općina Križ nema uklesan grb, iako je usvojen, nije odobren. Asfaltiranja
ulaza nije bilo u prijašnjim vremenima, neće ih biti niti ubuduće.
DANIJELA BARDIĆ: Ispričavam se na kašnjenju. Kada će biti pušten u pogon plinovod i
vodovod u Čemernici? Kada će krenuti radovi asfaltiranja Naftaplinske ulice, Čemerničke
ulice i Čemernice i hoće li radovi biti gotovi prije zime? Hoće li se u Donjoj Čemernici barem
privremeno zakrpati rupe? Tko će iz općine vršiti nadzor tih radova i hoće li se uopće vršiti
nadzor? Građani mole za pojašnjenje financiranja tih radova, molim da to malo detaljnije
pojasnite. Hoće li se naplatiti kazna vlasniku koji je godinama opasnim herbicidima špricao
grabu, istu uništio, a sada se ona popravlja i sanira prije asfaltiranja - hoće li taj vlasnik snositi
ikakve posljedice i da li je dobio kaznu? Na to pitanje možete odgovoriti i pismenim putem za
sljedeću sjednicu. Tko naručuje odvoz smeća sa groblja?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Radovi izrade plinovoda i vodovoda u Čemernici su
izvedeni osim u djelu koji niti nije bio uključen u projekt. Zadnjih 200 m ceste biti ce
izvedeno radovima održavanja iste. Za asfaltiranje ceste od Čemerničke ulice do doma u
Čemernici, stroj će izvesti uklapanja na samome djelu, rade se zacjeljenja gdje cesta 'visi'.
Napravljen je troškovnik na temelju kojeg je raspisan natječaj. Na prošloj sjednici, Vi
vijećnici ste donijeli odluku i odabrali Županijske ceste zagrebačke županije za izvođača tih
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radova. Do kraja idućeg tjedna, spomenuti dio ceste će biti kvalitetno presvučen, kao i
djelomični dio Naftaplinske ulice. Stručni nadzor je odabran van općine. Još uvijek se trudim
i pokušavam izvući novčana sredstva za samo asfaltiranje tj. investicijsko održavanje
Čemernice, Čemerničke i Naftaplinske ulice. U Donjoj Čemernici će se pokrpati donji dio
ceste. Nadzor će vršiti komunalni referent. Plinovod i vodovod su financirani cca 960. 000, 00
kn zajedno sa građevinskom dozvolom i nadzorom gdje se kod nadzora plaća PDV, ostalo se
plaća bez PDV-a pošto se izvodi preko trgovačkih društava. 400.000,00 kn je (oko 30.06.)
dobiveno od Ministarstva regionalnog razvoja, a prije tjedan dana je dobiveno 320. 000,00 kn
sufinanciranja na osnovu plaćanja kompletnog izvođenja radova plinovoda i vodovoda
Čemernice. Faktura će biti proslijeđena prema MRR-a, a pregledom sve zadovoljavajuće
dokumentacije će uplatiti 320. 000,00 kn maksimalnog iznosa. 25% iznosi naše financiranje,
75% iznosi financiranje MRR-a ili Zagrebačke županije. Odvoz smeća dogovara komunalni
redar u suradnji sa izvođačem radova.
IVICA NOVOSEL: Iz osobnog iskustva, govorim kako građani u prijenosu sjednice
Općinskoga Vijeća OKI najviše slušaju aktualni sat za koji niti sat vremena nije dovoljan.
Rekli ste da će posušeno ukrasno grmlje na groblju biti zamijenjeno. U nekim prostorijama
pučkog doma Kloštar Ivanić stanje je alarmantno gdje je pitanje potonuća, odnosno, opadanja
stropa. Trebala bi se napraviti inventura ili pregled tih prostorija. U pitanju su plin, struja,
voda – radi se o sigurnosti. Kakva je naplata zakupa općinskog i poljoprivrednog državnog
zemljišta u OKI? Umirovljenici pitaju hoće li biti isplaćenih božićnica ove godine? Kada će
biti formiran Mjesni odbor Kloštar? Građani pitaju – za cestu gore prema vinogradima su
komunalnom redaru upućeni dopisi za čišćenje svih zaraslih površina uz samu cestu, odnosno,
uz grabe gdje se odlažu leševi životinja i smeće ili su uz dotrajale objekte. Stabla vise na cestu
– u slučajevima velikog nevremena predstavljaju opasnost. Apeliram da se na to reagira.
Gosp.Lukša, smatram da heroji grada Vukovara nisu zavrijedili da odvojci u Vukovarskoj
ulici nose nazive po njima, smatram to apsolutnim podcjenjivanjem. Da li su od strane općine
mali i srednji poduzetnici upoznati sa financiranjem projekata od strane Zagrebačke županije?
O čemu se točno radi, jer je županijski natječaj bio otvoren do kraja lipnja mjeseca.
Zagrebačka županija je ove godine osigurala sufinanciranje projekata malih poduzetnika i
obrtnika u visini od 3.000. 000,00 kn. bespovratnih sredstava za Program povećanja
konkurentnosti proizvodnih i neproizvodnih djelatnosti za Programe za žene poduzetnice i
poduzetnike početnike. Zagrebačka županija je sve to financirala sa 50% troškova projekata.
Jeste li informirali građane o tome i da li se netko javio? Kakav je interes u OKI za županijske
poduzetničke kredite kroz program ''Kreditom do uspjeha?'' Na raspolaganju za građane
županije je bilo 63.000 000,00 kn. Jesu li kloštranski poduzetnici bili sa time upoznati?
Ponavljam, moramo više govoriti o privredi, odnosno, privlačiti tj.stvarati porezne
obveznike, odnosno, najsigurniju projekciju. Što je sa Šćapovcem, kapelicom na
groblju(limarija, odvodnja, fasada), jeste li mislili doprinijeti ili pomoći oko uređenja?
Kolega Ivaković, recite nešto o poljoprivredi o kojoj se mora govoriti. Da li je općina
informirala i sufinancirala nastup naših proizvođača u manifestaciji hrane i tradicijskih
proizvoda?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Odgovoriti ću djelomično, ostatak odgovora dobiti će
te pismenim putem. U socijalnom programu tj. u Proračunu postoji određeni iznos za isplatu
božićnica. Sukladno mogućnostima na kraju godine tj.broju lanjskih i preklanjskih isplata
donijeti ću odluku za isplatu. Za formiranje Mjesnog odbora Kloštar treba biti sazvan
sastanak, odnosno, prije samog sastanka treba postići dogovor za izbor predsjednika Mjesnog
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odbora Kloštar. Za Vinogradsku ulicu su nadležne Županijske ceste. Nije označena
određenom tonažom na što mi ne možemo utjecati, kao npr. u Graberskome brdu gdje se
prevozi određeni materijal koji prelazi tonažu, a policija na to ne može utjecati jer ne postoji
zabrana prometovanja na tom djelu. Sa Županijskim cestama ćemo utvrditi što se može učiniti
po pitanju regulacije prometa, samih bankina i rupa koje bi trebalo sanirati u Vinogradskoj
ulici. Mali i srednji poduzetnici su bili informirani, mislim da ste i Vi prisustvovali jednoj
prezentaciji za EU fondove gdje je gosp.Lovro Benčević najavio izvore financiranja. Nitko se
nije prijavio na natječaj. Županijski natječaj je raspisan i za sufinanciranje programa
''Kreditom do uspjeha''. Sredstva nisu zatvorena, zajedno sa Ministarstvom poduzetništva,
odnosno, gosp.Marasom je sklopljen ugovor. Zagrebačka županija je isto tako sudionik i
pozivamo sve poduzetnike neka se prijave na natječaj, sredstva nisu zasigurno iskorištena. U
Ščapovcu je u tijeku sanacija jednog nastalog propuštanja(zamjene jedne šahte). U
ponedjeljak će se napraviti tlačna proba tog djela, slijedi sanacija cijelog područja Ščapovca
tj.same ceste. U Proračunu nam je na raspolaganju 20 000,00 kn za održavanje vjerskih
objekata. Sugerirati ćemo župniku da se taj iznos prema njegovoj odluci potroši na obnovu
jednog od objekta.
Završava se aktualni sat.

T o č k a 1.
Razmatranje Izvješća o radu i uspješnosti Dječjeg vrtića Proljeće za pedagošku godinu
2014/2015. i donošenje Zaključka.
Dječji vrtić Proljeće ( u daljnjem tekstu DV )
Ravnateljica Dječjeg vrtića, Kate Geršak, upoznaje prisutne o radu Dječjeg vrtića Proljeće.
Ponuđeno Izvješće je nastalo iz plana rada Dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2014/2015.
U istom su sadržani svi Procesi rada što se i kako radilo, što se realiziralo po Planu, što se i
prenijelo u iduću godinu i kako se razvijao i poboljšavao stručni rad, organizacija rada i
materijalni uvjeti. Svi zaposlenici vrtića obvezni su zadatke koje si postave i realizirati, tako
da je ukupno sa svih 20 zaposlenika izrealiziran plan iz kojeg je proizašlo ovo izvješće svako
iz svog područja i procesa rada. Na kraju pedagoške godine izrađuje se programsko izvješće
koje se upućuje osnivaču, Agenciji za odgoj i obrazovanje kao i Ministarstvu prosvjete.
Zakonom smo obvezni do 15.09. uputiti na navedene institucije. Odgajateljsko vijeće je
također razmotrilo izvješće u cjelini i prihvatilo te preporučilo Upravnom vijeću na
razmatranje i usvajanje. Izvješće govori o ustroju rada, organizaciji ustanova, lokacija
postojanja, broj djece i zaposlenih, raspored odgojnih skupina, uvjeti rada i materijalne
mogućnosti. Osnovna djelatnost je odgoj, obrazovanje, rast i razvoj djeteta u fazama rasta, te
je isto sastavljeno po protokolu struke. Dječji vrtić djeluje na 2 lokacije, sastoji se od 6
odgojnih skupina, 38 djece u predškoli (130 djece kroz pedagošku godinu).
Poboljšani su uvjeti rada (izrađeno je krovište na objektu vrtića, postavljena nova stolarija,
parket).
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Poteškoće kod područnog ureda- prostorni kvadrati ne odgovaraju na broj djece, nedovoljan
broj sanitarnog čvora. Vanjski prostor je neadekvatan.
Izvješće sadrži broj djece po odgojnim skupinama, statistički podatak dolazaka djece po
mjesecima, razlozi, podaci o učinjenom na kreativnosti, boravak u prirodi, akcije koje se
organiziraju sa roditeljima i širom društvenom zajednicom, prilagodba djece kod dolaska u
vrtić, ljetna organizacija rada.
Zdrastvena odgajateljica podnosi izvješće o čistoći, higijeni i zdrastvenom odgoju djece.
Pedagog podnosi izvješće o svom stručnom radu, a odgajatelji u svom djelokrugu rada.
Izvješće obuhvaća program pohađanja djece s teškoćama u razvoju, odgojno obrazovni rad,
eko program, organizirani posjeti i izleti, priredbe i susreti, kazališne predstave, stručno
usavršavanje odgajatelja, suradnja s roditeljima, program pred škole, proces samo
vrednovanja i vrednovanja (provođenje upitnika od strane roditelja i ostalo.
Mislav Lukša: Osobno zahvaljujem ravnateljici, s obzirom da se bliži kraj mandata za sve što
je učinila u svom mandatu za vrtić, za djecu koja koriste taj Program. Svojim radom je
obogatila naše mjesto i našu djecu odvela na pravi put.
Izvješće je opširno i izvrsno, stručno i detaljno. Mene kao vijećnika i Vas kao ravnateljicu u
paralelnim mandatima zadovoljava da smo učinili puno za djecu i Kloštar.
Treba nastaviti sa materijalnim oplemenjivanjem vrtića, (problemi u vrtiću prvenstveno
materijalne prirode.
Napomena načelniku i budućoj ravnateljici da ustraju u svemu što smo unazad tri godine
radili na poboljšanju uvjeta u vrtiću. Nedostatak radnih materijala, nadam se da će se to riješiti
i opremiti vrtić i da će se ići na natječaj za nadogradnju vrtića.
Na str. 17. Indikativan pokazatelj sve teže ekonomske situacije roditelja djece polaznika vrtića
jesu češća ispisivanja djece tijekom pedagoške godine zbog gubitka posla jednog od roditelja
ili preseljenja. Iako prisutan ovaj problem je manji nego prošle pedagoške godine. Taj
problem se javlja i u ljeto kad roditelji ispisuju djecu.
Problem je što mi imamo najskuplji dječji vrtić na području Otoka Ivanića. Potrebno je
pokušati smanjiti udio roditeljskih uplata u cijeni vrtića.
Siniša Đura: Replika vijećniku Lukši, kad ima volje može bolje analizirati materijale uočiti i
dokučiti njihovu kvalitetu, a ovaj puta je pregledao kroz prste.
Prema Statutu Dječjeg vrtića kako je navedeno, članak 56. ravnatelj izvješćuje Upravno vijeće
i osnivača o poslovanju vrtića, da bi se prepoznalo to izvješće trebalo bi ga se imenovati kako
u Statutu kaže.
Trebalo bi se zvati izvješće o poslovanju a ne kako je pretenciozno nazvano to izvješće „o
radu i uspješnosti Dječjeg vrtića Proljeće.
Na str. 2. temeljem članka 39. stavka 16. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić,
ravnateljica DV Proljeće Kloštar Ivanić, podnosi Odgajateljskom vijeću DV Proljeće Kloštar
Ivanić, Izvješće o radu i uspješnosti za pedagošku godinu 2014/2015.
Čita članak 39. Statuta Dječjeg vrtića koji govori o izbornim radnjama u DV, ne govori o
podnošenju izvješća i to je sasvim krivi članak, a potpisano od strane ravnateljice.
Upravno vijeće je usvojilo izvješće na prijedlog ravnateljice temeljem članka 38. stavka 5.
Koji također govori o izbornim radnjama (krivi članak) a potpisao je predsjednik Upravnog
vijeća DV. Dokument je loš i promašen.
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Na str. 5 spominje se izmjena vanjske stolarije te popravak, brušenje i lakiranje unutrašnje
stolarije od drva. Informacija je da se to radilo pod radnim vremenom kada su u prostoriji
boravila djeca i da su u radovima učestvovale odgajateljice. Tko je u to vrijeme brinuo o djeci
ako su odgajateljice učestvovale u radovima, da li su boje, prašina i lakovi naškodili djeci?
Tko je u to vrijeme radova čuvao djecu? Možda radnici!
Na str. 5. spominje se otkaz Ugovora o radu jednoj zaposlenici. Ako je ravnateljica predložila
Upravnom vijeću otkaz ugovora o radu sa ovakvom pažnjom sa kakvom je sastavljen i ovaj
dokument onda je to vrlo upitno. Nadam se da će mjerodavne službe odraditi svoj posao.
Na str. 6. također se navodi da je ove godine program pred škole postao i zakonom obvezan
za djecu predškolske dobi, a isti je postao obvezan još u pedagoškoj godini 2013/2014.
Još jedan netočan navod. Na koji način su obaviješteni roditelji djece koji su trebali ići u pred
školu.
Na str. 9. govori se o materijalnim uvjetima. Lokalna samouprava sve manje skrbi o
potrebama dječjeg vrtića a time i indirektno i djece. Da bi se u nastavku naprotiv govorilo o
više sluha osnivača u zadnje 2 godine za potrebe djece u dječjem vrtiću.
Ravnateljica pretpostavlja i sugerira da je sve počelo s njom a zaboravlja kada su se drastično
poboljšali uvjeti u vrtiću a to je bilo kad je izrađen područni objekt vrtića. Na str. 9 piše:
Sistemskim i kontinuiranim praćenim pregledom izvršenja planiranih zadaća svih zaposlenih
tijekom godine sa zadovoljstvom, kao ravnateljica, mogu reći da smo savjesno, temeljito i
stručno obavili svako svoj posao u svim procesima rada i pedagošku godinu uspješno završili
u uvjetima koje smo imali.
Iz ovog izvješća aljkavo složenog, ja u to ne vjerujem da je to tako kako je napisano. Ako je
ovo izvješće primjer kako se ispunjavaju obveze u vrtiću izražavam sumnju u cjelokupan rad
ravnateljice, ako je sa ovakvom temeljitošću davala otkaze a još jedan otkaz ima u planu dati,
možda je učinjeno namjerno, u svakom slučaju je neodgovorno a možda i nezakonito.
Na str 11. navodi se da su mlađoj jasličkoj skupini zamijenjeni stari i dotrajali kreveti, a na
drugoj strani govori da je stari namještaj, pogotovo stari kreveti za djecu.
Na str. 27. krivo navedena godina (izvješće zdrastvene voditeljice za 2013/2014. godinu).
Str. 20; Upravno vijeće Dječjeg vrtića, o njegovom radu ne piše ništa o protuzakonitom radu
UV, po pitanju javnosti rada i dalje se ne objavljuje kada se sjednice održavaju niti se na
osobni zahtjev omogućuje prisutnost radu na sjednicama UV – osobno mene.
Navod (većina djece je u područnom uredu njih 67 od 120) Zašto je većina djece u manjem
objektu?
Ravnateljica Kate Geršak: Odgovor na neka pitanja dostaviti ću u pismenom obliku.
Naslov je propisan od strane stručne službe Ministarstva pred škole i agencije.
Što se tiče pred škole 2013/2014 je najavljen obvezni polazak u pred škole Pravilnikom koji je
tek izašao prošle godine u 6. Mj. tako da se postupilo kako je navedeno. Način obavještavanja
roditelja nema zakonom propisano. Roditelji su obaviješteni na način da su se prikupili podaci
iz matičnih ureda i policijske postaje putem prijava djece. Za malu školu objava je išla na web
stranicama, plakatima na javnim mjestima na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i OKI.
Što se tiče farbanja stolarije djeca su bila zbrinuta i radilo se kako je navedeno u izvješću.
Siniša Đura: Bez žaljenja ću dočekati kraj mandata ravnateljice i smatram da nije napravila
puno dobra za ovaj DV već naprotiv, i Vas molim da ne podržite ovaj izvještaj sa ovolikim
gafovima zakonskih odredbi i pod zakonskih akata. Zaključuje se rasprava.
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Krešimir Bunjevac: po savjetu Pročelnice i pravne službe o ovom izvješću se ne glasa već se
Izvješće prima na znanje.
IZVJEŠĆE O RADU I USPJEŠNOSTI DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE ZA PEDAGOŠKU
GODINU 2014/2015. PRIMA SE NA ZNANJE.
T o č k a 2.
Razmatranje prijedloga Upravnog vijeća i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića PROLJEĆE Kloštar Ivanić.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića (u daljnjem tekstu UV DV)
Pročelnica JUO OKI, Sanela Đura čita prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice ustanove
Dječji vrtić Proljeće.
Ravnateljici Dječjeg vrtića Proljeće Kate Geršak, istječe četverogodišnji mandat dana 30.11.
2015. godine te se ista razrješuje i imenuje se Grozdana Jakovljević.
Siniša Đura: Osvrće se na predzadnji članak prijedloga Odluke imenovanju ravnateljice
ustanove DV ispred Upravnog vijeća DV, gdje se navodi riječ „poznanstvo“. Da li je to
nestručni autor ili podmetanje budućoj ravnateljici? Da li je predložena član neke političke
stranke, da li se ta riječ „poznanstvo“ odnosi na to?
Predsjednik Upravnog vijeća DV, Nenad Kukec: Riječ „poznanstvo“ nespretno je
napisano. Kod razmatranja zamolbe rečeno je da imenovana poznaje rad DV (da je izvrsna
odgajateljica). Imenovana je već bila ravnateljica DV neko kraće vrijeme te je ista smijenjena,
ne znam razlog.
Siniša Đura: Gđa. Grozdana Jakovljević je bila 6 godina ravnateljica i nije smijenjena već joj
je istekao mandat i na redovnim izborima je izabrana druga ravnateljica. Nije smijenjena, nije
bilo političkih igara i tada je na vlasti bila kontra stranka.
Mislav Lukša: Predsjednik Upravnog vijeća ne poznaje materiju i ni sam nije siguran zašto je
napisao „poznanstvo“. Očito je bilo lapsus.
Predsjednik UV je trebao izvijestiti o procesu izbora. Članica roditelja je bila protiv i nakon
toga je dala ostavku i bilo bi lijepo da nas upoznate sa sadržajem te ostavke, gdje je gđa.
navela da ne može prvenstveno surađivati s Vama, gdje ste glasali kontra zaposlenika tj.
struke i da su to bila 2 glasa „protiv“.
Ovdje govorimo o imenovanju,a činjenica je da ni predstavnik zaposlenika a ni roditelja nisu
bili za to rješenje i izabrali su drugog kandidata, a UV DV koji broji 5 članova, 3 člana iz reda
osnivača koje imenuje načelnik, 1 iz redova zaposlenika i jedan ispred roditelja.
Upravno vijeće odlučuje većinom 3 „za“ je bilo iz redova osnivača. Načelnik je isforsirao
svog kandidata.
18 od 22 zaposlenika je glasalo za drugog kandidata. Predsjednik UV je rekao da će poštivati
njihovu odluku a onda ih je prevario. Nije bitno da li je postavljena od strane politike, a je s
obzirom na rezultat. Dati ću priliku predloženoj osobi ako će novoj ravnateljici biti na prvom
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mjestu djeca, roditelji i zaposlenici a tek onda općina i svi drugi. Ako će biti načelnik i općina
prvi, ako će ovo vijeće i načelnik diktirati rad DV onda će nova ravnateljica biti pijun politike.
To je za slijedeće 4 godine, nekad treba slušati i struku i korisnike.
Nenad Kukec: Ne treba politiku miješati u vrtić, smatram da je ovo dobar odabir, predložena
je već bila ravnateljica i dobro je to obavljala. Osnivač je vlasnik i on financira vrtić.
U Općinskom vijeću su ljudi koje su birali građani i ti ljudi imaju pravo provoditi volju
građana, zato ne treba miješati politiku u vrtić.
Mislav Lukša: Nisam ni jednom riječju rekao da je gospođa Grozdana Jakovljević loš
čovjek, odgajatelj ili kandidat, već sam rekao da ću joj dati povjerenje ukoliko će joj djeca,
roditelji i zaposlenici biti na prvom mjestu.
Činjenica je da pri isteku mandata gospođa Grozdana nije ponovo izabrana a tada je u vijeću
sjedila njezina opcija. Pitamo se zašto i zašto 18 od 22 zaposlenika ju nisu sad birala.
Postavljaju se tada i druga pitanja.
Mario Haludek: Slažem se sa svojim prethodnicima. Ta riječ „poznanstvo“ zanimljiva
definicija. Struka tumači jedno a politika je rekla svoje drugo mišljenje. Govori se da je bila 6
godina ravnateljica a predsjednik UV DV kaže kratko vrijeme ( to je čisto nepoznavanje).
Također i ostavka člana ispred predstavnika roditelja koja je predana Upravnom vijeću.
Neman ništa protiv nje, ona je stručna ali je to političko forsiranje.
Zdravko Lojna: nije prihvatljivo govoriti u ovo predizborno vrijeme, s obzirom da je ravnatelj
vrlo bitna institucija, govoriti da je politička osoba i da je izabrana na politički način. Nije
prihvatljivo gosp. Lukša da govorite da je načelnik isforsirao svog kandidata. Načelnik je
jedina, odgovorna osoba u ovoj općini i vrtića kao institucije koji je u vlasništvu OKI i
odgovorna osoba ne bi predložila osobu u koju ne vjeruje. Nema tu politike i drago mi je da je
naša Kloštranka izabrana da bude ravnateljica DV, da ne plaćamo skupe troškove prijevoza, a
ako se govori o liku i djelu predložene kandidatkinje onda se može reći da je vrhunski
pedagog i da nikoga od roditelja nisam čuo lošu riječ. Dajem joj punu podršku, želim joj
uspješan rad. Možda je vrijeme da načelnik razmotri o promjeni UV DV, te da ispred UV
imenuje i stručne ljude.
Mislav Lukša: Načelnik je svojim odlukama smijenio 3 ženske, stručne osobe iz UV i
imenovao 3 muške osobe isključivo, politički podobne. I na taj način isforsirao prijedlog
Grozdane Jakovljević za imenovanje ravnateljice. U ustanovi DV je odgovorna ravnateljica.
Mario Haludek: Načelnik ne vjeruje struci pa je isforsirao svoj prijedlog.
Siniša Đura: Velika doza netransparentnosti u ovom slučaju. Možda bi bilo bolje da su
članovi UV ispred osnivača poštivali Statut DV i transparentnije djelovali možda bi lakše
donijeli zaključak o svemu ovome.
Tomislav Vlahović: Ne znam čemu sumnja u provođenje javnog natječaja i zabrani
članovima UV da donesu odluku onako kako misle da bi trebalo. Da li je čovjek politička
ličnost? Svaki čovjek je na određeni način politička ličnost, pa tako i ti članovi UV bez obzira
kojoj političkoj opciji pripadaju. Puno se ovdje raspravlja što je odlučila struka.
Pretpostavljam da je većina koja je donosila odluku o izboru ravnateljice po struci odgajatelj.
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Da li su oni dovoljno stručni da ocjene njene sposobnosti upravljanja, ekonomsko znanje i
ostalo u to ne mogu ulaziti, sigurno nisu formalno kvalificirani. Mi ovdje možemo odlučiti da
li prihvaćamo prijedlog UV ili ne prihvaćamo. Promijeniti je ne možemo. Osobno smatram da
se gđa Grozdana Jakovljević dokazala kao ravnateljica i ona riječ „poznanstvo“ je trebalo
pisati poznavanje problematike.
Siniša Đura: Replika Vlahoviću, dobro tumači sve ali ovaj puta je dublje tražio značenje u
riječi „poznanstvo“. Zakonski, korektan izbor, a nadmudrivanje da li je politika ili nije.
Članovi UV upravljaju DV.
Činjenica je da osnivač ima zadnju riječ i postavljaju odgovorne osobe prema svom
nahođenju. Vrlo rijetko se u firmama dešava da ravnatelja biraju zaposlenici ili korisnici.
Zašto se uporno izbjegava javnost rada sjednica Upravnog vijeća DV?
Mislav Lukša: Replika Vlahoviću, tvrditi da načelnik zna što će bolje od zaposlenika nije
točno. Primjer škole gdje je to drugačije riješeno. Imali smo mogućnost propisati Statutom da
i zaposlenici imaju većinu, ali mi smo isforsirali da članovi UV imaju većinu, tako da je
predodređen izbor. Jedno je pitanje transparentnosti, da li je netko dobio na uvid
dokumentaciju natječaja, životopis, koji su bili kandidati, po kojim kriterijima je vijeće vršilo
odabir? Nemamo ni prijedlog Odluke vijeća, samo prijedlog Odluke UV DV.
Mario Haludek: Replika Vlahoviću, ne mogu vjerovati da gospođa Grozdana jedina barata
ekonomijom, danas svi barataju barem osnovama, tako da smatram da i je i druga osoba bila
kvalitetna, tako d se politika poprilično pomiješala.
Božidar Balenović: UV DV sastoji se od 5 članova. 3 člana ispred osnivača, 1 ispred
roditelja i 1 ispred zaposlenika. Kod izglasavanja rečeno je da su 3 glasa „za“ bili ispred
osnivača a 2 glasa „protiv“ ispred zaposlenika i roditelja. (18 od 22 zaposlenika je bilo protiv,
zanima me koji dokument govori da je to istina?)
Na sjednici UV kod izglasavanja prijedloga nove ravnateljice, sadašnja ravnateljica je lobirala
za svog kandidata. Ja sam je na to upozorio i inzistirao da to uđe u zapisnik UV DV i da je to
nedopustivo. Sadašnja ravnateljica je lobirala za drugu kandidatkinju otvoreno i rekla je da bi
bilo poželjno da glasamo za drugu, a ne za ovu koja je sada izabrana. Iz toga proizlazi
zaključak da je bivša ravnateljica kontinuirano vršila mobing i ucjene i sijala strah među
zaposlenicima DV Proljeće. U Izvještaju nije navedena prava istina. Kad dođe nova
ravnateljica znati će se prava istina, dok se zaposlenici oslobode straha i mobinga. Postavlja
se pitanje ima li politike, naravno da ima. Politike ima i u vijeću i u UV DV a iznad politike
ima stručnosti.
UV ima povjerenje da odabere kandidate a ne da općinsko vijeće razmatra pristigle
kandidature i da razmatra da li isti zadovoljavaju uvjete natječaja. Predlažem glasanje o istom.
Mario Haludek: Slažem se sa izlaganjem Balenovića i da je to na kraju sve politika.
Predsjednik UV DV mora reagirati na prijetnje, uvrede i mobing koje ste spominjali.
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Siniša Đura: Što se tiče javnosti rada, predsjednik UV DV mora voditi brigu o javnosti rada
tijela kojim upravlja kao i poštivanja Statuta. Ako on to ne može onda ga mora kontrolirati
načelnik koji ga je i postavio.
Mislav Lukša: Kad Vi gosp. Balenović govorite o radu UV onda morate reći koliko ste puta
bili prisutni na sjednicama? Imam informaciju da je to bilo prvi puta i zadnji puta kada je bio
izbor kandidata za ravnateljicu. Vi ste odgovorna osoba, Vi birate a mi bi trebali to Vama
odobriti?!
Božidar Balenović: Kada su se održavale sjednice UV DV, iste je vodila ravnateljica i bila je
„jača“ od predsjednika UV.
Zatvara se rasprava.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 10 vijećnika. Daje se na glasanje prijedlog da se gđa
Grozdana Jakovljević imenuje ravnateljicom DV Proljeće.
Sa 9 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se

ODLUKA
o razrješenju/imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića PROLJEĆE Kloštar Ivanić
I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o prijedlogu Odluke o razrješenju/imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića PROLJEĆE Kloštar Ivanić koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
PROLJEĆE dana 28. rujna 2015. godine, KLASA: 601-02/15-07-50, URBROJ: 238-14-7815-01.
Upravno vijeće predlaže da se po isteku četverogodišnjeg mandata sa radnog mjesta
ravnateljice Dječjeg vrtića PROLJEĆE sa danom 30.11.2015. g. razriješi gđa. Kate Geršak te
se na temelju provedenog javnog natječaja za radno mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića
PROLJEĆE sa danom 01.12.2015.g. imenuje gđa Grozdana Jakovljević.
Općinsko vijeće suglasno je s prijedlogom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića PROLJEĆE.
II.

Gđa KATE GERŠAK iz Velike Gorice, Čakovečka 1, po isteku četverogodišnjeg mandata
razrješuje se sa radnog mjesta ravnateljice Dječjeg vrtića PROLJEĆE Kloštar Ivanić, sa
danom 30.11.2015. g.
III.
Gđa GROZDANA JAKOVLJEVIĆ iz Kloštar Ivanića, Vinogradska 117, imenuje se za
ravnateljicu Dječjeg vrtića PROLJEĆE Kloštar Ivanić, sa danom 01.12.2015. g.
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Međusobna prava, obveze i odgovornosti regulirati će se Ugovorom o radu koji će se
zaključiti između Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i gđe Grozdane Jakovljević, na temelju
važećeg Statuta i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića PROLJEĆE Kloštar Ivanić.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke
županije.“
Vođenje sjednice preuzima dopredsjednik Tomislav Vlahović.
T o č k a 3.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine
Kloštar Ivanić.
Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa izmjenama u prijedlogu Odluke o
raspolaganju nekretninama.
Izmjene u Članku. 22.
-

Navedeni članak 16 . stavak 2 , mijenja se u članak 19.
Navedeni članak 16. stavak 4, mijenja se u članak 19.

U članku 31. dodati:
Ponude za natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno u Općini Kloštar Ivanić, u
zatvorenoj omotnici s napomenama „NATJEČAJ ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA- NE OTVARAJ“.
U Članku 86.
Navedeni članci 49.i 50., mijenjaju se u članke 59. i 60
Otvara se rasprava.
Mario Haludek: Da li se zna što znači članak 24. stavak 2, točka 4. Zakona o gradnji i da li je
on uklopljen u prijedlog ove odluke?
Tim člankom propisano je da vlasnik zgrade za koje se izdaje energetski certifikat obavezan
za iznajmljivanje, zakup ili prodaju navesti koji je razred energetski certifikat. Ukoliko toga
nema plaća se kazna. Nema toga navedenog u ovoj odluci. Sugerira da se natječaj raspisuje
prema zakonu.
Siniša Đura: Odbor za Statut i statutarno pravna pitanja razmotrio je ovaj prijedlog Odluke i
ovdje sve piše što ponude trebaju u pravilu sadržavati, svi elementi pobrojani,sadrži i ostale
podatke za potrebe natječaja. Postupci raspolaganja nekretninama uređeni ovom Odlukom, a
pokrenuti prije dana početka primjene ove Odluke, dovršit će se prema odredbama odluka po
kojima su pokrenuti.
Mislav Lukša: U navedenom prijedlogu Odluke, stavci su trebali biti razdvojeni, iz
materijala nije vidljivo što je stavak 2,3,4 osim pogađanja. Između stavaka je trebalo staviti
red razmaka. U cijelom članku 35. nije vidljivo koji su stavci.
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Zaključuje se rasprava i daje na glasanje. Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika
Sa predloženim izmjenama i dopunama, sa 8 glasova „za“ i 3 suzdržana glasa donosi se
ODLUKA
O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 4.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih
prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić,
Pročelnica JUO, Sanela Đura upoznaje prisutne sa izmjenama u prijedlogu Odluke o zakupu
poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.
Članak 14.
Zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu
najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi će se sklapanje
novog ugovora o zakupu, na određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina.
Mijenja se tako da glasi:
Općina Kloštar Ivanić će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti
ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60 dana prije
isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o
zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina, osim ako joj je taj poslovni prostor
potreban za obavljanje njene djelatnosti.
U stavku 2. članka 14. dodaje se:
Zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisani zahtjev za davanje ponude iz stavka 1.ovoga
članka najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. Ovoga članka najkasnije 3o dana prije
isteka roka na koji je ugovor sklopljen, Općina Kloštar Ivanić će raspisati javni natječaj za
davanje u zakup tog poslovnog prostora, u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji
od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku, ako će se u prostoru nastaviti
obavljanje iste djelatnosti.
U članku 17.
Ovjera javnog bilježnika mijenja se u – solemnizaciju po javnom bilježniku,
U istom članku zadnji stavak gdje je naveden članak 18. mijenja se u članak 14.
U članku 25. u tablici gdje stoji garažni i skladišni prostor dodaje se riječ terase.
Također u tablici dodati bankomat, prostor sa režijskim troškovima.
Ispred članka 29. dodati pod VII. DAVANJE NA KORIŠTENJE PROSTORA U
VLASNIŠTVU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ
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Otvara se rasprava.
Tomislav Vlahović: Što se tiče bankomata, predlažem da to bude navedeno posebno van
tablice jer se isti ne može voditi po metru kvadratnom već po komadu.
U članku 25.navesti će se tako da glasi:
Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka početni iznos zakupnine za potrebe provođenja
natječaja za poslovni prostor u kojem je instaliran bankomat iznosi 100,00 EUR (slovima:
stoeura) plativo u kunama prema srednjem tečaju za EUR Hrvatske narodne banke. U početni
iznos zakupnine uključena je cijena električne energije potrebna za rad bankomata.
Mislav Lukša: Ovaj inicijalni prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora i korištenju
ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić je doživio izmjene i vijećnici Vas ne mogu
pratiti. Polemika oko članka 14., onaj koji želi da mu se produži ugovor na 5 god.,on mora 90
dana prije isteka to zatražiti i što nakon toga?
Prvi stavak članka14.zakupniku poslovnog prostor koji u potpunosti izvršava obveze iz
ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudit će
se sklapanje novog ugovora o zakupu, na određeno vrijeme – ne dulji od 5 godina.
Ponuditi je imperativno (nije ako ili ponuditi će se), ne slažem se sa pola članka 14., ovo što
ste vi ovdje omogućili je i kontra dogovoru na Odboru za Statut. Ako ste se dogovorili da će
biti pravo prvenstva i da će ići na javni natječaj i onaj koji da cijenu, tko je bio u tom prostoru
ima pravo prihvatiti tu cijenu i ostati u tom prostoru. To je najtransparentnije i najzakonitije,
otvoreno tržištu i najbolje za općinu. Ovaj članak 14. omogućava slijedeće:
Onaj tko uredno ispunjava obaveze njemu će se ponuditi sklapanje novog ugovora na 5
godina. Znači svakih 5 godina može mu se ponuditi ponovno sklapanje ugovora po istoj cijeni
bez tržišta. To je kršenje tržišnog natjecanja. Ovo je pogodovanje određenim političkim
interesima i pojedinim vijećnicima.
Krešimir Bunjevac: Sadašnji zakupac ima pravo usuglasiti se sa cijenom i ima pravo
prvenstva, a u članku 14. izmjene su vođene zakonom. Predlaže da se točka povuče sa
rasprave.
Siniša Đura: Slažem se sa prijedlogom da to ide u 2 čitanje ili da se riješi kroz pauzu.
Daje se pauza od 5 minuta.
Sjednici predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac.
Nakon pauze, načelnik Željko Filipović predlaže da se uvrste izmjene koje je predložio gosp.
Vlahović, te da se ova Odluka usvoji danas, kako bi mogli provesti postupak davanja u najam
Dječjeg vrtića, kako bi isti na vrijeme bio predlagač projekta za EU fondove.
Mislav Lukša: Replika, vezano uz članak 29. koji glasi: Mjesnim odborima na području
Općine Kloštar Ivanić može se dodijeliti prostor na korištenje posebnom odlukom Općinskog
načelnika kojom će se propisati uvjeti i rok korištenja prostora te ostala pitanja vezana za
korištenje prostora.
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Ovim ste razvlastili mjesne odbore da ne mogu raspolagati domovima u svom mjestu.
Načelnik Željko Filipović, navedeno je formalne prirode, a Odlukom o dodjeli na korištenje
omogućiti će se mjesnim odborima korištenje domova.
Zdravko Lojna: Predlaže da se ova Odluka usvoji radi interesa dječjeg vrtića da se može
kandidirati za projekte EU a s vremenom se mogu izvršiti izmjene.
Zatvara se rasprava i daje se na glasanje usvajanje Odluke o zakupu poslovnih prostora i
korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.
Konstatira se da je u vijećnici prisutno 12 vijećnika.
Sa 9 glasova „za“ i 3 suzdržana glasa usvaja se
ODLUKA
O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA I KORIŠTENJU OSTALIH PROSTORA U
VLASNIŠTVU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 5.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Kloštar Ivanić,
Načelnik Željko Filipović, upoznaje prisutne sa inicijativom INE industrije nafte d.d. za
pokretanje izrade izmjena i dopuna plana radi usklađenja granica eksploatacijskih polja
ugljikovodika.
Na području Općine Kloštar Ivanić nalaze se eksploatacijska polja ugljikovodika“Kloštar“ i
„Lupoglav“, na kojima je INA, d.d. nositelj odobrenja. Za realizaciju pojedinih planiranih
aktivnosti INA, d.d. nužna je usklađenost planiranih zahvata sa prostorno-planskom
dokumentacijom. Stoga je potrebno uskladiti nove granice eksploatacijskih polja
ugljikovodika sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
Otvara se rasprava.
Siniša Đura: U prijedlogu Odluke u točki 4. ciljevi i programska polazišta prostornog plana
piše da se VI izmjene PPUO izrađuju zbog; Usklađivanja granica eksploatacijskih polja
ugljikovodika Vezišće i Okoli. Na području Općine Kloštar Ivanić nalaze se eksploatacijska
polja ugljikovodika (EPU) Kloštar i Lupoglav.
Da li to znači da se eksploatacijsko polje Vezišće i Okoli širi teritorijalno na eksploatacijsko
polje u granice naše općine. Ako se šire granica eksploatacijskog polja tada ćemo mi moći
tražiti sudjelovanje u rudnoj renti iz eksploatacije tog polja sukladno Zakonu o istraživanju i
eksploataciji ugljikovodika. Ako se to ne širi, ako je to neki drugi razlog, ako mi nećemo
imati koristi od rudne rente onda se ne slažem da se izmjene i dopune PP ne financiraju iz
Proračuna Općine Kloštar Ivanić. INA je firma koja više nije državna.
Načelnik Željko Filipović, izrada istog financirati će se dijelom iz firme koja je podnijela
zahtjev za izmjenom. Nakon donošenja ove Odluke uputiti ćemo zahtjev INI d.d. za
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sufinanciranjem. Smatram da je Vezišće i Okoli greškom unijeto, izvršiti će se provjera istok
u kratkoj pauzi.
Nakon pauze načelnik Željko Filipović upoznaje prisutne da je izvršena provjera i da u
odluci treba stajati usklađivanje granica eksploatacijskog polja ugljikovodika (EPU) Kloštar i
Lupoglav bez Vezišća i Okoli.
Mario Haludek: krivo pripremljen materijal, molim da se materijali pripreme prije nego
dođu na vijeće.
Mislav Lukša: Upitan je izvor financiranja, ako mi nemamo nikakvih interesa, neka financira
onaj koji je inicirao izmjenu. Također malo zabrinjavajuće su i drugi zahtjevi koji će se
iskoristiti u toku javne rasprave. Nadam se da neće biti političkih promjena poljoprivrednog
zemljišta u građevinsko.
Siniša Đura: Granice eksplaotacijskog polja Lupoglav ulaze u teritorij Općine Kloštar Ivanić
samim time ćemo doći u priliku (da li radi bušenja, izrade ležišta ili nešto sl.) ako se tu nešto
počinje proizvoditi mi ćemo svakako imati pravo na rudnu rentu.
Zbog toga ima logike da i mi sudjelujemo u financiranju zbog moguće dobiti.
Javnom raspravom će se uvrstiti neki naši, novonastali zahtjevi.
Pokušati dobiti sudjelovanje INE u plaćanju izrade izmjena PP.
Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje.
Sa 10 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se
ODLUKA
O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
KLOŠTAR IVANIĆ
Odluka prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
T o č k a 5.
Razno.
Siniša Đura: Radi se o problematici klizišta, ista je sagledana, neke posljedice sanirane,
potrebno je poduzeti neke mjere po pitanju uzroka. Pozvana je stručna, pravna osoba koja je
dala ponudu za analizu stanja za tri mjesta gdje su se pojavila klizišta, da se utvrdi obim i
mogućnost da se spriječi daljnje štete. Građani kojima je nastala šteta su zabrinuti i traže
odgovore što sami mogu učiniti, a mi bez struke ne možemo ništa učiniti. Službenici koji su
bili kontaktirani oko tih slučajeva i koji su izašli na teren nisu se ponašali sukladno situaciji
nego na način kako se ne bi trebali ponašati, radi se o jednom dijelu komunalnog odjela.
Molim načelnika da upozori djelatnike da se sa građanima koji traže uslugu na bilo kojoj
razini i na bilo koji način treba ophoditi pristojno, normalno jer mnogi su rekli da znaju da se
to ne može sanirati jer je to prirodna pojava ali barem neka sućut i pristojnost za učinjenu
štetu.
Zdravko Lojna: Slažem se za vijećnikom Đura, bilo je već primjedbi od građana da su
službenici tj. pojedinci kada kontaktiraju sa građanima ne dovoljno korektni. Moramo shvatiti
da je teško svima udovoljiti ali službenici su suport građanima Općine Kloštar Ivanić i moraju
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biti korektni. U Poljanskom bregu su dva klizišta, kompletna parcela se pomaknula i putem je
nemoguće proći. Treba nešto hitno učiniti i radi drugih lokacija da se krene u sanaciju.
Ujedno koristim priliku da sve građane Općine Kloštar Ivanić i šire pozovem na misu
zadušnicu, koja se već više godina održava na našem području u organizaciji UHDDR' 91
OTOK IVANIĆ, svake godine na drugom mjestu, ove godine je to Ivanić Grad.
Pozivam vijećnike da budu nazočni 31.11. u Ivanić Gradu na misi u 11,00 sati i na polaganju
vijenca i da se prisustvom prisjetimo trenutaka kada su branitelji stali na branik domovine i
dali svoj život.
Mario Haludek: Predlaže da se sjednice vijeća održavaju u pučkom domu kako bi tada bila
prilika da se ispitaju grijalice u domu.
Mislav Lukša: Pozivam građanke i građane da izađu na parlamentarne izbore, da ispune
svoju građansku dužnost. Načelniku je dužnost da pozove građane i na web stranicama općine
i da se podigne svijest građana.
Božidar Balenović: Kritika načelniku, ako se izvode neki radovi u Vukovarskoj ulici mora
naglasiti građanima da se to radi njegovom zaslugom a ne zaslugom stranke Mirele Holy.
Poštuj svoj dignitet.
Načelnik Željko Filipović: Poduzeli su se koraci za utvrđivanje nastalog stanja i način za
sanaciju klizišta. Pozivam na polaganje vijenca i paljenje svijeća za poginule i umrle
branitelje 30.11. na groblja u Kloštru Ivaniću.
Sa radom sjednice završava se u 20,25 sati.
Zapisničar:
Lidija Zubatović

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Krešimir Bunjevac
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