REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01-09
Ur.broj: 238/14-01/04-14-14
Kloštar Ivanić, 22.12.2014.
ZAPISNIK
Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, održane dana 22.12.2014.
godine s početkom u 16,00 sati u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću – I kat.
Sjednici predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac.
Zapisnik vodi Valentina Zukančić, referent za administrativne poslove na stručnom
osposobljavanju.
Sjednica je javna.
PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE:
Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović,Nikolina Pavelić, Zlatko Golubić, Ivica Novosel,
Ivo Ćosić, Nenad Kukec, Siniša Đura, Božidar Balenović, Mario Haludek, Mirko
Ivaković, Mislav Lukša, Danijela Bardić, Damir Kašner, Željko Bokun.

OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović - načelnik Općine Kloštar Ivanić
Miljenko Majdek- zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
Predstavnici Obiteljskog Radija Ivanić - Vesna Gregčević Jelica, Željko Robek
Sanela Đura- pročelnica jedinstvenog Upravnog odjela
Lidija Zubatović - referent za lokalnu samoupravu
Vlatkica Šilipetar- računovodstveni referent Općine Kloštar Ivanić
Valentina Zukančić- referent za administrativne poslove na stručnom osposobljavanju
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac pozdravlja prisutne, konstatira da je u
vijećnici prisutno 10 od 15 vijećnika, te postoji kvorum za donošenje pravovaljanih
odluka i zaključaka.
Prije utvrđivanja samog dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac
otvara raspravu o zapisniku sa 14. radne sjednice.
Vijeću se pridružuju vijećnici Mislav Lukša, Danijela Bardić i Damir Kašner
Daje na glasanje usvajanje zapisnika.
Sa 9 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ usvaja se zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća.
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Dnevni red:
- Aktualni sat
1. Rasprava o prijedlogu i donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Ivanić za
za 2014.god.
Predlagatelj:općinski načelnik
2. Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine
Kloštar Ivanić za 2014.god.
Predlagatelj: općinski načelnik
3. Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014.g.
Predlagatelj: općinski načelnik
4. Rasprava o prijedlogu i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014.god.
Predlagatelj: općinski načelnik
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014.g.
Predlagatelj: općinski načelnik
6. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
kulturi u 2014.
Predlagatelj: općinski načelnik
7. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2014.god. i
donošenje Zaključka
Predlagatelj: općinski načelnik
8. Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
poljoprivredi OKI u 2014.god.
Predlagatelj: općinski načelnik
9. Rasprava o prijedlogu i donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna OKI za 2015.god.
Predlagatelj: općinski načelnik
10.Rasprava o prijedlogu i donošenju Odluke o kapitalnoj pomoći
Predlagatelj: općinski načelnik
11.Rasprava o prijedlogu i donošenju Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za
školsku/akademsku godinu 2014./2015.
Predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija
12.Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg
Vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje
13. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj
poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka.
Izvjestitelj: općinski načelnik
14 Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
OKI za 2014.god.
Predlagatelj: općinski načelnik
15. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o smjernicama za organizaciju i razvoj
Sustava zaštite i spašavanja na području OKI za 2015.god.
Predlagatelj: općinski načelnik
16. Razno.
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Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o dnevnom redu saziva 15.
sjednice Općinskog vijeća.
Mislav Lukša: Predlažem objedinjavanje od točke 1 do 8, te da izvršimo glasanje i raspravu
o istima zajedno da bi bili brži i efikasniji.
Predsjednik daje na glasanje Prijedlog da svih 8 točaka, od točke 1 uključujući i točku 8 bude
objedinjeno u jednu točku.
Jednoglasno se usvaja prijedlog objedinjavanja točki dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac daje na usvajanje izmijenjeni dnevni red.
Jednoglasno se usvaja izmijenjeni dnevni red.

AKTUALNI

S A T:

Željko Filipović: Zbivanja koja su se dogodila u periodu od 27.11. do danas.
Izvršena je zamjena žarulja i popravak javne rasvjete povodom Božićnih i novogodišnjih
blagdana. Rađeno je na pripremi dokumentacije za pravdanje sredstava dobivenih od
Ministarstva regionalnog razvoja za plinovod Ščapovec 200.000,00 kn i 120.000,00 za
izmjenu stolarije na Dječjem vrtiću Proljeće u Kloštru Ivaniću. Dostavljeno je izvješće po
izvršenim programima.
Vršena je isplata Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim osobama. Postavljene su tri
autobusne nadstrešnice, dvije u Vukovarskoj i jedna u Lipovcu Lonjskom na autobusnim
stajalištima za školsku djecu.
Izgrađena je staza na promenadi koja vodi u sportsku, školsku dvoranu. Održana su dva
Božićna koncerta u izvedbi KUD-a Kloštar i KUD-a Obreška, sa dobrom posječenošću naših
građana.
Nikolina Pavelić:Pitanje za načelnika i komunalnog redara.
II A Vinogradski odvojak koji je asfaltiran i od strane izvođača nije sanirano u jednom dijelu,
gdje je rečeno da treba postaviti kanalice koje služe za zaštitu asfalta od oborinskih voda.
Kada će se to izvršiti?
Kada će se sanirati otok vode kod semafora u Kloštru Ivaniću u ul. kralja Tomislava koja
izbija na drugom kraju dok je na jednom dijelu sanirana? Poslovi nisu izvršeni do kraja i na
način kako treba. U istoj ulici, semafor ne radi adekvatno, potrebno je regulirati senzore da se
omogući pješacima da dotaknu senzor kako bi dobili prednost prolaska preko obilježenog
pješačkog prijelaza.
U Parku Hrvatskih branitelja u Kloštru Ivaniću, dječje igralište je pod vodom, taj problem je
potrebno sanirati.
Da li je moguće napraviti parkirna mjesta na drugom dijelu nogostupa na dijelu prema ulici
kralja Tomislava koja ide od centra Kloštra? Postoji nedostatak parkirnih mjesta za
automobile, te onemogućuje prolaz pješaka. Ispred samostana Karmel parkiraju se automobili
na mjesto koje za to nije predviđeno.
Tko kontrolira izvođače građevinskih radova o odvozu građevinskog otpada, s obzirom da je
iza svih radova otpad ostao razasut na zelenim površinama?
Načelnik Željko Filipović: Odgovori će u pismenom obliku biti dostavljeni u što kraćem
roku.
Mirko Ivaković: Neki od vodoprivrednih kanala nisu očišćeni ni 15-tak godina i to je veliki
problem.
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Iza Doma zdravlja u Kloštru Ivaniću postoji prostor, da li je moguće isti privesti svrsi da to
bude parkirališni prostor?
Na samom ulazu u Ščapovec na lijevoj strani postavljene su cijevi, podignuta je bankina i
stoji voda. Potrebno izvršiti pregled i isto sanirati.
U Parku Hrvatskih branitelja na dječje igralište ulaze otpadne vode iz septičke jame koja
pripada stambenoj zgradi. Da li je moguće napraviti neku mogućnost da se te otpadne vode
slijevaju negdje drugdje?
Da li Općina Kloštar Ivanić može utjecati na INU za dobivanje Plavog dizela na benzinsku
stanicu u Kloštru Ivaniću?
Stočni sajam nije dobro očišćen, potrebno sa ceste očistiti blato. Početi već sada sa
pripremama oko proljetne sjetve, te pronaći mogućnost kreditiranja putem banke kako bi
omogućiti kupnju poljoprivrednim proizvođačima tamo gdje oni to žele.
Što se tiče Konjogojske izložbe, Fond za poljoprivredu treba pripremiti programe (u iste
uvrstiti ovčarstvo, svinjogojstvo, stočarstvo, kozarstvo) na taj način bi od županije ostvarili i
više sredstava.
Načelnik Željko Filipović: Na traženje Općine Kloštar Ivanić, obiđeni su kanali na našem
području, izvršen je popis istih te je počelo čišćenje od strane vodoprivrede.
Za parkirališta iza Doma zdravlja odgovori će se dati u pismenom obliku.
Što se pak tiče navedene problematike u Ščapovcu ista će se riješiti u proljeće.
U Parku Hrvatskih branitelja nije još pronađen problem koji uzrokuje plavljenje područja oko
dječjeg igrališta.
Što se tiče dobivanja plavog dizela nije moguće dobiti u prvoj fazi rekonstrukcije benzinske
stanice, pokušat ćemo ponovno zatražiti u drugoj fazi sanacije.
Konjogojska izložba u Kloštru održava se 13.06., a za proljetnu sjetvu pokušati će se naći i
druge mogućnosti kreditiranja.
Mirko Ivaković: Nisam zadovoljan sa odgovorom što se tiče čišćenja vodoprivrednih kanala.
Građani plaćaju vodoprivrednu naknadu a ništa se ne poduzima godinama.
Željko Filipović: Iz mjeseca u mjesec šalju se požurnice i dopisi za čišćenje kanala.
Mislav Lukša:Na kružnom toku kod Vinogradske ulice ,1 m udaljen od nogostupa, nalazi se
bunar pokriven sa polutrulim daščicama. Da li se poduzelo nešto da se isti zaštiti s obzirom da
postoji velika opasnost da netko u isti padne i strada. Posebna opasnost predstavlja za djecu i
potrebno ju je spriječiti.
Autobusne stanice za školsku djecu, da li se to uspjelo riješiti, tamo gdje općina može
raspolagati sa istima.
Problem krovišta na školskoj, sportskoj dvorani koji uslijed vremenskih neprilika
prokišnjava. Da li se može nešto brzinski riješiti kako bi se spriječilo daljnje uništenje parketa
i same dvorane, dok se ista ne sanira nekim dugotrajnijim rješenjem.
Rješava li se nešto oko problema sukcesije dječjeg vrtića u Kloštru Ivaniću?
Da li su nekretnine koje glase na druge osobe a koristi ih Dječji vrtić Kloštar Ivanić, u
postupku rješavanja,kako bi mi došli u posjed tih nekretnina ( radi se o parkiralištu, ogradi, o
dijelu vrta i ostalo) zašto se to do sada nije riješilo, kada ćemo to riješiti, kroz koje vremensko
razdoblje?
Da li su svim umirovljenicima i nezaposlenima isplaćene Božičnice, koji su na to imali pravo?
Željko Filipović: Problematika bunara je u postupku rješavanja, što se tiče autobusnih
stajališta i nadstrešnica postavljene su tri autobusne nadstrešnice, dvije u Vukovarskoj i jedna
u Lipovcu Lonjskom. Što se tiče školske, sportske dvorane, vlasnik je Zagrebačka županija
koja nije ove godine imala u planu sanaciju iste, da li će to biti u idućoj godini nije mi
poznato. Što se tiče sukcesije dječjeg vrtića za sada nije ništa poduzeto. Ima dosta čestica na
području Općine Kloštar Ivanić za koje nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, te ćemo
zajedno pokušati riješiti pravne odnose.
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Božičnice su isplaćene do onih sredstava koje smo imali planirano u Proračunu. Ostatak
isplate biti će 29. i 30. Nakon donošenja rebalansa.
Zlatko Golubić: Koji su vas kriteriji vodili da upućujete ljude na seminar, koji je zahtijevao
učestvovanje na seminaru visokoobrazovanog kadra.
Upućeno je troje ljudi koji nemaju adekvatno obrazovanje za prisustvovanje i adekvatno
sudjelovanje seminaru, a potrošeno je cca 10.000,00 kn.
Fondovi su raspoređeni na različite programe iz kojih treba povući sredstva, da bi se isti
razumjeli i po njima moglo postupati treba imati adekvatno zvanje i visoku naobrazbu.
U zadnje vrijeme postoji deložacija u našoj zemlji za vrlo male iznose, dok s druge strane i
ima na desetine ljudi s područja naše općine koji ne podmiruju obveze ni državi ni fizičkim
osobama i to vrlo velike, astronomske iznose i smatram da takve osobe ne zaslužuju da“
sjede“ u ovom vijeću. Što će se poduzeti sa takvim ljudima koji su veliki dužnici i predlažem
da se pokrene postupak da ti ljudi ne mogu biti vijećnici u ovom vijeću.
Željko Filipović: Fond za poljoprivredu predložio je imena osoba koje će pohađati seminar
za EU fondove, isti su prisustvovali seminaru i nešto naučili na tim edukacijama i
radionicama i vjerujem da će to koristiti kako njima tako i općini.
Ivica Novosel:Postavlja pitanje:
Imam saznanja da djelatnici Obiteljskog radija nisu primili plaću već nekoliko godina? Vrlo
savjesno i tradicionalno dugo Obiteljski radio već dugo pokriva ovo naše područje. Ovo
vijeće je donijelo odluku da pokrijemo dug koji preostaje do kraja godine, kako bi
djelatnicima omogućili i olakšali rad i djelovanje. Da li smo mi uplatili Obiteljskom radiju
dugovanje?
Što se tiče dječjeg vrtića, a tiče se plaće ravnateljice dječjeg vrtića. Koliko iznosi njezina neto
plaća i koliko iznosi naknada za prijevoz, ukupni troškovi za ravnateljicu DV?
Osobno smatram da to trebamo riješiti, to je ponižavajuće za roditelje i same djelatnike da
djeca koja su se školovala da budu stručna i da vode jednu takvu ustanovu i koja su educirana
da se sumnja u njihovu sposobnost da oni ne mogu voditi takvu ustanovu.
Kloštranske mažoretkinje su imale izlet u Austriju i imamo informaciju da su jedino članovi
SDP-a bili suputnici puta. Koliko je koštao put i tko je to financirao?
Željko Filipović:U rebalansu imamo predviđeno 70.000,00 kn, isto kao i Općina Križ i Grad
Ivanić Grad.
Povrh iznosa predviđenih u proračunu do sada nije ništa isplaćeno. Plaća ravnateljice nije
veća od moje, uvid o istom može se izvršiti u Upravnom odjelu. Što se tiče izleta
mažoretkinja na put su išle i osobe koje nisu članovi SDP-a. SDP-a je za taj put donirala
1.000,00 kn.
Ivica Novosel:Ne mogu se složiti sa odgovorom načelnika za plaću ravnateljice. Naši građani
koji pune proračun imaju pravo znati odgovor.
Krešimir Bunjevac: Ustanova Dječji vrtić Proljeće ima svoj Statut i akte u kojima su
sadržani i podaci koji spadaju u kategoriju tajnosti. Da li se smije javno iznijeti iznos plaće
ravnateljice?
Sanela Đura: Dozvoljeno je iznijeti iznos plaće u bruto iznosu.
Tomislav Vlahović: Kada je zadnji put povećana plaća ravnateljici DV?
Unazad dvije godine je bilo puno toga, tj. čak i neki dokumenti koji su se distribuirali na
vijeću, nije im se dozvoljavalo da pogledaju te dokumente. Što načelnik poduzima na niz
kriminalnih radnji na koje sam ukazivao unazad dvije godine? Da li je što poduzeto po pitanju
sukoba interesa i da li su stigli kakvi odgovori?
Zanimalo bi me da li je u periodu bivšeg načelnika utrošeno na projekte i gdje su ti projekti?
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Da se vidi kroz tih proteklih 5 godina gdje je utrošeno 60. mil kuna da se vidi na što su ista
utrošena. Ne radi se o privatnim stvarima već o javnim stvarima, pa molim da mi se precizno
odgovori na to pitanje i da vidimo zašto represivni aparat štiti neke osobe s područja Općine
Kloštar Ivanić koji su po mojem mišljenju podgrezli kriminalu.
Željko Filipović: Odgovori na postavljena pitanja dobiti će te u pismenom obliku.
Božidar Balenović: Potrebno je u vijećnicu postaviti vješalicu za kapute.
Pitanje bivšem i sadašnjem načelniku, usporedba EU fondova glede općine i njihovo
ostvarenje.
Krešimir Bunjevac: Po poslovniku o radu OV pitanja smijete postavljati načelniku,
predsjedniku OV i pročelnici.
Božidar Balenović: Koliko je u 2014. godini ostvareno sredstava iz Evropskih fondova, a
koliko je to bilo u 2013. godini?
Bivši načelnik je naredio rušenje breza na promenadi, takav trend je nastavio i sadašnji
načelnik u Parku Hrvatskih branitelja.
Tko je naredio rušenje breza, tko je stručno ocijenio da su breze za rušenje i tko je izvršio
radove, te koliko se posadilo novih stabala u parku. Zašto nije izvršena zamjena svih
dotrajalih rasvjetnih tijela javne rasvjete na području cijele općine?
Željko Filipović:Vezano uz EU fondove, ove godine ostvareno 2.846.000,00 kn bez PDV
(IPARD sredstva.) Sredstva Ministarstva i županije 1.050.000,00 kn.
U 2013. godini 250.000,00 kn.
Po pitanju breza u Parku Hrvatskih branitelja, komunalni referent je odlučio o rušenju breza i
to onih koje su ugrožavale sigurnost za ljudske živote. Javna rasvjeta je riješena, nisu
izmijenjena samo ona rasvjetna tijela koja su specifična, te će iste biti riješene u narednom
periodu.
Zlatko Golubić: Za rušenje breza konzultirao sam stručne ljude koji su odlučili da je
potrebno srušiti dotrajala drveća. Stalno se aludira na moje razdoblje ali ja imam čistu savjest.
Što se tiče IPARD programa mi tek trebamo dobiti sredstva, projekt je realiziran u vrijeme
kada sam ja bio načelnik.
Siniša Đura: Po pitanju rušenja stabla ima jedan dobar primjer iz Zagreba, kada se vrši
rušenje stabla postoji stroj koji odmah uklanja korijenje i na tom mjestu se posadi novo stablo.
Postoji rješenje oko poslovne tajne DV. Čita članak 75. Statuta Dječjeg vrtića koji govori o
tajnosti akata. U istom članku, Statuta kao ni u Zakonu o radu, nigdje se ne govori da su
plaće u predškolskoj ustanovi tajne, kao i u ostalim javnim službama.
Završava se aktualni sat.
Točka 1
( Podtočke 1,2,3,4,5,6,7,8)
Željko Filipović upoznaje prisutne sa točkama:
1.-II. Izmjene i dopune Proračuna OKI za 2014.god.
2. II. Izmjene i dopuna Plana razvojnih programa OKI za 2014.god.
3. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014.g.
4. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014.god.
5. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u
2014.g.
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6. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2014.
7. I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2014.god. i donošenje Zaključka
8. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi OKI u 2014.god.
Tomislav Vlahović: Odbor je održao sastanak. Prisustvovalo je 6 od 7 članova. Sve točke
dnevnog reda su usvojene,osim jedne a to je bio Program gradnje. Po mojoj procjeni glavni
razlog ovog rebalansa su sredstva koja nisu u dovoljnoj mjeri planirana za kapitalnu potporu
Ivaplinu prema odluci gdje smo prihvatili prijedlog za predstečajnu nagodbu,te sanacija
situacije u Obiteljskom radiju. To su stvari koje ne možemo realizirati ukoliko ne izglasamo
rebalans. Sve ostalo bi bilo nerealno iskazano. Prihodi bi bili puno veći nego što će se
ostvariti i ne bi se mogao realizirati dio za socijalne potpore i građevinske radove.
Vijeću se pridružuju vijećnici Siniša Đura i Božidar Balenović.
Otvara se rasprava.
Zlatko Golubić: Prihodi se ne mogu realizirati niti u predloženom rebalansu.
Siniša Đura: Smatram da je rebalans bio nužan, no njegova struktura je pogrešna. Određene
kolone su krivo ispunjene te smatram da ih ima previše u usporedbi sa drugim proračunima,
kao primjer ću spomenuti Proračun RH koji ima 4 kolone. Napominjem u kolonama su krivo
uneseni iznosi tj. nisu uneseni. Navodi primjer u koloni komunalni doprinos.
Iznosi: amandman na akte u sklopu točke 1 i 5 Prijedloga dnevnog reda 15. Sjednice OV-a
OKI.
Sukladno čl. 74. i 75. Poslovnika OV Općine Kloštar Ivanić predlažem:
1. Amandman na Odluku o I. Izmjenama i dopunama Proračuna OKI za 2014.god. i
projekcije za 2015.i 2016 godinu:
- na str.13. u AKTIVNOSTI A100601: financiranje redovne djelatnosti dječjeg
vrtića,konto 311 Plaće umanjiti za iznos od 2.000,00 kn te za taj iznos povećati konto
382 Kapitalne donacije za nabavu opreme.
Obrazloženje: u obračunu plaće ravnateljice dječjeg vrtića,njena osnovna plaća uvećava se
za 20 %,tj. po 0,5 % za 40 godina radnog odnosa. Pravilnikom o radu dječjeg vrtića
Proljeće koji je stupilo na snagu 7.1.2014.,člancima 1. I 71.određeno je da se plaća
radnika uvećava za 0,5 % po godini radnog odnosa u dječjem vrtiću Proljeće. Kako
aktualna ravnateljica DV Proljeće radi tek tri godine ne pripada joj pravo na uvećanje
plaće za 40 godina radnog odnosa. Zbog toga predlažem smanjiti konto 311 Plaće kako bi
se onemogućila neosnovana isplata te nanijela još veću štetu Vrtiću i OKI. U koliko je
plaća ravnateljice na ovakav način obračunavala cijelu 2014.god. OKI oštećena je ove
godine za cca 22.000,00 kn.
2. Amandman na I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi u 2014.god.
- sukladno gore predloženom izmijeniti akt I. Izmjene i dopune Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014.god.
Zlatko Golubić:Glasao sam protiv donošenja ovog Statuta zato što sam znao da nije dobro
napisan. Iz izlaganja gosp. Đure možemo zaključiti da je ovdje došlo do nezakonitosti no
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nismo u pravu. Ravnateljica ima 40 god. radnog staža i po zakonu ima puno pravo da joj se
svih tih 40 god. obračunava.
Siniša Đura: U Pravilniku u ugovoru o radu koji je potpisan prije tri godine stoji da svi
dodaci na plaću, sva uvećanja se obračunavaju sukladno pravilniku o radu kojeg upravo sada
čitam.
Željko Filipović: Po primitku amandmana, odmah sam kontaktirao DV. Djelatnica me spojila
sa pravnom službom koja je zadužena za predškolski odgoj i gospodin mi je dao isti odgovor
kao i gosp. Gloubić, te ćemo sve vezano za tu problematiku dobiti i u pismenom obliku.
Zlatko Golubić: Bez obzira na godine rada tj, dali je to 40,45 ima pravo samo na 40, tj 20%.
Pauza 5 min.
Željko Filipović: Ne mogu prihvatiti amandman gosp. Đure, kao što sam već obrazložio,
kontaktirao sam sa pravnom službom vezano za plaću ravnateljice DV te dobio odgovor. Ne
osporavam vašu istinitost gosp. Đura no trenutno odbijam isti.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac daje na glasanje amandman na Odluku o I.
Izmjenama i dopunama Proračuna OKI za 2014.god. i projekcije za 2015.i 2016 godinu i
amandman na I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi u 2014.god.
Sa 2 glasa „za“, 5 „protiv“ i 5 „suzdržanih“ ne usvajaju se amandmani.
Vijeću se pridružuje vijećnik Mario Haludek.
Zaključuje se rasprava. Predsjednik OV Krešimir Bunjevac daje na glasanje objedinjene točke
dnevnog reda.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna OKI za 2014.god.
Sa 10 glasova „za“, 4„ protiv“ usvaja se II. Izmjena i dopuna Proračuna OKI za 2014.god.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa OKI
za 2014.god.
Sa 10 glasova „za“, 3 „protiv“ i 1 „suzdržan“ usvaja se II. Izmjena i dopuna Plana
razvojnih programa OKI za 2014.god.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Daje se na glasanje prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014.god.
Sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“i 3 „suzdržana“ usvaja se II. Izmjena i dopuna Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.god.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014.god.
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Sa 10 glasova „za“, 3 „protiv“ i 1 „suzdržan“ usvaja se II. Izmjena i dopuna Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.god.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014.god.
Sa 13 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ usvaja se I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u predškolskom odgoju i naobrazbi.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
kulturi u 2014.god.
Sa 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ usvaja se I. Izmjena i dopuna Programa javnih
potreba u kulturi u 2014.god.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Daje se na glasanje prijedlog I. Izmjene i dopuna Programa socijalnih potreba u 2014.g. i
donošenje Zaključka.
Sa 13 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ usvaja se I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih
potreba u 2014 god. i donošenje Zaključka.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Daje se na glasanje prijedlog i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
poljoprivredi OKI u 2014.god.
Sa 13 glasova „ za“ i 1 „suzdržan“ usvaja se I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u poljoprivredi OKI u 2014.god.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.
Rasprava o prijedlogu i donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna OKI za 2015.god.
Željko Filipović: Upoznaje prisutne sa Odlukom o izvršenju Proračuna OKI za 2015.god.
Otvara se rasprava.
Mislav Lukša: Želio bih ponoviti svoj stav sa Odbora za financije i proračun. Osvrće se na čl.
21. Odluke o izvršavanju Proračuna OKI. Smatram da minus od 5.000.000,00 kn ne bi bio loš
izbor kada bi nam tekuća likvidnost bila iznimno ugrožena ali objašnjenje da ćemo tako
premostiti europske projekte koje planiramo provesti u narednoj godini poput IPARDA,
smatram da postoje puno bolji izvori sredstava, da postoje HBOR-ovi programi te ostali preko
kojih bi mogli uzeti kredit za premostiti te projekte i međufinanciranje IPARDA a da ne
moramo dirati odnosno koristiti minus po tekućem računu jer je on najskuplji kredit. Trenutno
isti iznosi 6 % i nije nam prvi izbor. Imamo izglasan minus od milijun kuna te trenutno
milijun kuna na računu te bi mogli uz malu pomoć sami isfinancirati IPARD. Nema potrebe
da podižemo minus na 5 mil.kn.
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Zlatko Golubić: Naša Općina je likvidnija od 95% poduzeća koje se nalaze na njenom
području prema tome nije nam potreban taj minus. Spominjemo projekte ali ako će se u
narednoj godini samo jedan ostvariti nama ne trebaju sredstva na žiro računu jer mi ništa ne
plaćamo. Minus je potreban ako planiramo ostvariti ono što je prenapuhano u Proračunu jer
onda nećemo imati dovoljno sredstava.
Tomislav Vlahović: O ovome smo raspravljali na Odboru za financije i proračun, a isto tako
znamo da smo prije nekoliko mjeseci donijeli odluku o tome da bi Općina mogla ,a toj odluci
je rok 31.12., ići u dozvoljeni minus od milijun i pol kuna. Načelnik nije imao potrebe trošiti
ta sredstva te nije ni zaključio ugovor. Ukoliko a teško da će bit takva situacija da cijelu iduću
godinu neće biti potrebe za ulaskom u minus, neće se ni zaključivati ugovor sa bankom jer
vjerujem da je načelnik tu vrlo savjestan i financijski discipliniran. No nemojmo olako
pristupiti samim financijama, one moraju biti planirane, predviđene i upravo iz tog razloga
načelnik u Odluci o izvršenju Proračuna planira da bi se mogla dogoditi situacija da će mu
trebati prekoračenje. Načelnik je procijenio i smatram vrlo dobro, iznos od 5 mil.kn jer ako
pogledamo to su za 2015 god. a oni podaci koje smo usvojili u Proračunu na prošloj sjednici,
vidimo da tamo imamo velikih planova i ako ih želimo sve realizirati moramo imati sredstva.
Predlažem da usvojimo ovu Odluku a za točan iznos tog minusa će odlučivati vijeće u
zasebnoj točci i tada će se utvrditi koje će to dozvoljeno prekoračenje biti. Što se tiče samog
financiranja IPARDA dali ga financirati prekoračenjem ili nekim povoljnijim kreditom.
Mislim da je IPARD koji je usvojen, ispod 3 mil.kn. i to je jedan od limita za financiranje
preko HBOR-a. Iz razgovora sa načelnikom došao sam do saznanja da on nije od toga odustao
i ukoliko se realizira neki od većih projekata pokrenut će se i takvo kreditno zaduženje za
premošćivanje nekog drugog projekta ne više IPARDA, prvenstveno područje Čemernice i
tada bi se išlo preko HBOR-a ali i u tom slučaju se može pojaviti potreba za
međufinanciranjem. Omogućimo načelniku da realizira i provede Proračun i sve te investicije,
nemojmo ga ograničavati.
Mislav Lukša: Nije mi bilo u cilju da spriječim ovu točku 1, nego sam se htio pozvati na ono
što ste vi gosp Vlahović sada rekli. U čl. 20 stoji da se možemo zadužiti putem kredita i
najma, zašto ne bi u čl. 21 bio naveden drugi način financiranja osim minusa na žiro računu.
Govorite o Čemernici i o drugim strukturnim fondovima, o ruralnom razvoju i ako mi tamo
dobijemo 3,4 mil.kn. možda bi mogli i ubaciti točku 2 u ovaj članak 21 tako da možemo uzeti
i neku drugu vrstu kredita za međufinanciranje u iznosu od 5 mil.kn., ili da izmijenimo točku
1 tako da dodamo i taj drugi način tj.oblik financiranja, jer u slučaju da načelnik slijedeće
godine ostvari 3,4 mil.kn. u ruralnom razvoju i da želimo nešto početi raditi mi ćemo biti
prisiljeni mijenjati ovu Odluku jer ako se dogovori za kreditnu liniju sa HBOR-om po ovoj
Odluci je neće moći provesti. Predlažem izmjenu vezanu za točku 1 i smatram da time
nećemo načelnika ograničiti nego ćemo mu dati više izbora.
Željko Filipović: Do iznosa od 5 mil. kn sam došao na načina da sam računao na
sredstva,znači iduće godine je 2.446.000,00 kn plus 2.900.000,00 koliko smo sklopili ugovor
sa agencijom za plaćanje u poljoprivredi. Razmišljao sam da pokrijem i taj iznos a i u počeku
3.,4.,.5, mj počinju povrati poreza i u tom vremenu vi nemate dovoljni priljev sredstava. Isto
tako ako želimo nove projekte ne samo IPARD, trebaju nam sredstva. Nije problem potražiti
drugi oblik financiranja, tj kreditiranja ali je problem dobiti garanciju od ministarstva
financija, a trenutno je najbolje rješenje dozvoljeni minus.
Zlatko Golubić: Po onome što sam čuo, načelnik planira realizirati neke druge investicije
poput ceste u Čemernici, to planira u 7 mj. kada više neće imati dovoljno likvidnih sredstava
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na žiro računu pa smatra da će , a ne vjerujem da će odobriti minus nego tražiti ugovor o
konkretnom kreditu to premostiti do 12 mj. kada će realizirati sredstva na Proračunu.
Željko Filipović: Da razjasnimo, mi IPARD moramo plaćati tj. mjesečne situacije. Banka na
kraju vraća novce. Mi moramo imati novce na našem računu.
Siniša Đura: Osvrnuo bih se na čl. 4 i 5 Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar
Ivanić za 2015.god. koji mi nisu sasvim jasni. Citira čl. 4 te postavlja pitanje kamo će se
uplaćivati sredstva na jedan ili oba računa? Citira čl. 5.Ne razumijem gdje je promjena u
odnosu na 2014.god. ako DV još uvijek ima svoj račun, ovdje se miješaju stvari poput toga da
ne znamo što točno ide na njihov što na naš račun ako su u sustavu riznice. Ne razumijem
kako će to funkcionirati.
Vlatkica Šilipetar: Željela bih pojasniti čl.4. Znači kada se govori o uplatama na žiro račun
vrtića stizat će sve zakašnjele uplate roditelja koji su dobili uplatnicu sa brojem žiro računa
vrtića no oni su dužni nama sve uplate proslijediti jer sustavom riznice svi njihovi prihodi
postat će općinski. Oni će morati tražiti općinu za svoje potrebe da im pusti određena sredstva
te time će preko svog računa podmirivati svoje obaveze.
Siniša Đura: Ako prebacujemo naša sredstva na njihov račun, dali se to naplaćuje?
Vlatkica Šilipetar: Troškovi net bankinga su minimalni.
Mislav Lukša: Samo nadopuna, DV ima svoj žiro račun, jer ima svoje prihode poput onih
kada prima djelatnike na stručno osposobljavanje, njihov iznos, tih naknada će uprihodovat na
svoj račun. Ne može Općina ubrati te prihode jer su to prihodi koje država isplaćuje njima.
Isto tako imaju svoje projekte za energetsku učinkovitost, baterije, zaštitu okoliša, donacije
nekih stranih organizacija.
Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o izvršavanju
Proračuna OKI za 2015.god.
Sa 10 glasova „za“, 3 „protiv“ i 1 „suzdržan“ usvaja se Odluka o izvršavanju Proračuna za
2015.god.
Ista prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Rasprava o prijedlogu i donošenju Odluke o kapitalnoj pomoći
Željko Filipović: Upoznaje prisutne sa Odlukom o kapitalnoj pomoći.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje Odluka o kapitalnoj pomoć
Jednoglasno se usvaja
ODLUKA
o kapitalnoj pomoći
Članak 1.
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Odobrava se kapitalna pomoć trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu
plinom, a radi rješavanja problematike poslovanja društva.

Članak 2.
Kapitalna pomoć iz članka 1. ove Odluke odobrava se u iznosu od 344.946,00 kuna godišnje, a u
razdoblju od najduže 4 godine.
Općinski načelnik ovlašćuje se na poduzimanje svih radnji potrebnih za realizaciju pomoći iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kapitalnoj pomoći, KLASA: 36301/13-01-108, URBROJ: 238/14-01/01-14-03, od 03.04.2014. godine („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 10/14).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

Točka 11.
Rasprava o prijedlogu i donošenju Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za
školsku/akademsku godinu 2014./2015.
Damir Kašner: Upoznaje prisutne sa Odlukom o dodjeli stipendija učenicima i studentima za
šk./akademsku god. 2014/2015.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje prijedlog i donošenje Odluke o dodjeli stipendija
učenicima i studentima za
školsku/akademsku godinu 2014./2015.
Jednoglasno se usvaja Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za
školsku/akademsku godinu 2014./2015.
Točka 12.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg
Vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.
Željko Filipović: Upoznaje prisutne sa Odlukom o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga
Dječjeg Vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.
Otvara se rasprava.
Mislav Lukša: Odbor za financije i proračun nije dobio ovu Odluku koja je vrlo relevantna za
financijsko stanje Općine. Nismo je dobili niti na uvid. Ne znam predsjedniče vijeća kako ste
vi mogli raspravljati o tome kada bi Odbor koji je i zadužen za financijske situacije trebao o
tome raspravljati. Ova odluka ima utjecaj na Proračun, govorimo o prihodima. Nije u redu da
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nismo to dobili na uvid već saznali sa strane preko priča o tome tko je što radio i kako a
zapravo mi koji bi trebali znati nemamo o tome pojma. Osvrće se na čl. 3 vezano za pola
radnog vremena,jer bi možda imali korisnika koji bi djecu ostavljali u vrtiću pola radnog
vremena ako nemaju novaca za puno radno vrijeme. Možda bi tako popunili grupe djece. Ne
mogu ulaziti u kriterije prema kojima ste ovo donijeli. Ne vidim neke bitne detalje, npr
roditelji koji su nezaposleni nemaju smanjenje plaćanja vrtića ili npr.,definicija samohranog
roditelja.
Krešimir Bunjevac: Komisija se sastala i raspravljala o Odluci tj dobili smo ih na uvid da ih
pregledamo i damo sugestije a cijene nismo određivali jer to nije djelatnost naše komisije.
Siniša Đura: Radno vrijeme vrtića se određuje i planira dokumentom koji se zove godišnji
plan i program rada DV znači svakog DV za određenu pedagošku godinu. Kod nas je taj
prijedlog potpisala ravnateljica.
Sjednicu preuzima prvi potpredsjednik Tomislav Vlahović.
Mislav Lukša: Predložio sam pola radnog vremena unutar ovog radnog vremena vrtića jer
imate roditelja koji to prakticiraju na način da ako mogu podignu dijete ranije iz vrtića, ili
uopće ne dođe taj dan. No nažalost pravilo je takvo da morate sakupiti 8 radnih dana da bi
mogli dobiti umanjenje ako vaše dijete nije tih osam dana išlo u vrtić. Znači dijete treba dva
tjedna biti kod kuće da bi roditelj dobio umanjenje od 25 %.
Mario Haludek: Osvrće se na čl. 3 Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg
vrtića Kloštar Ivanić od roditelja- korisnika usluga vezano za učenje engleskog jezika.
Smatram da bi svaki roditelj trebao dobiti bar manji povrat troškova za sve sate koje djeca
nisu učila engleski a koji su plaćeni. Kako će se riješiti pitanje plaćanja primjerice, predstava,
jer kada želite platiti šalju vas sa jednog mjesta na drugo. Molio bih vas da se to nekako riješi.
Ograda dječjeg vrtića je preniska i uz sve napore odgajateljica ne možete svako dijete paziti
svaku sekundu te postoji opasnost da dijete ne istrči na parking. To je samo upozorenje.
Nenad Kukec: Možemo raspravljati o financijama vrtića i kako uštedjeti i što više im pomoći
ali o radnom vremenu i načinu rada bi ipak trebali odlučivati pedagozi i netko stručan za to.
Ideja o pola radnog vremena radi veliki problem odgajateljicama npr., one imaju svoj
raspored i mole roditelje da dovedu djecu do devet sati jer imaju određeno što započinje od
devet sati, možda bojanje ili rad sa kolažom i ako dovedete dijete u 12 h u grupu koja već radi
to bi mogao biti problem. Smatram da ne pomažemo dovoljno djecu koja ostaju kod kuće sa
bakama i djedovima naime općina financira svu djecu koja idu u vrtić, ostaje pitanje što s
onom koja ne idu? Ne slažem se sa iznosima od 130,00 kn za engleski jezik i 80,00 kn za
dramsku grupu jer se to sve odvija unutar radnog vremena vrtića. Možemo neke stvari
promijeniti ali bi ja to volio zajedno sa odgajateljicama koje znaju što i kako treba raditi.
Mario Haludek: Nije mi jasno kako bi općina mogla financirati dijete koje ne ide u vrtić.
Dali ste vi gosp. Kukec završili predškolski odgoj kada tako dobro poznajete to područje?
Nenad Kukec: Ekonomska cijena djeteta u vrtiću je 1.800,00 ili 1.900,00 kn od toga općina
daje 1.300,00 a roditelji 600,00 kn i eto vam primjer sada dijete koje je doma sa bakom i
djedom, općina za njega ne izdvaja apsolutno ništa.
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Siniša Đura: Sve ono što roditelji neće platiti morat će platiti općina. Gdje god mi nešto
smanjimo nekome, opet ćemo to platiti, svi skupa. Što se tiče radnog vremena, 5-satno radno
vrijeme je postojalo ali ga je ravnateljica ukinula. Zamolio bih Upravno vijeće da se osvrne na
Pravilnik o radu koji nije napravljen u skladu sa zakonom. Osvrće se na čl. 5 istog.
Zlatko Golubić: Slažem se sa gosp. Lukšom da je to trebalo doći na Odbor za financije.
Gosp. Đura je također u pravu. Osvrće se na čl. 3 Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu
usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga. Te napominje da bi se
trebalo učenje engleskog jezika financirati iz proračuna da se ne rade podjele između onih
koji mogu plaćati i onih koji ne mogu, te da se svima omogući da ga uče.
Mario Haludek: Slažem se sa prijedlogom gosp. Golubića. Molio bih za iduće vijeće da mi
se dostave ostavke bivših članica Upravnog vijeća.
Iz opravdanih razloga vijeće napušta vijećnica Nikolina Pavelić.
Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga
Dječjeg Vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.
Sa 8 glasova „za“, 5 „suzdržanih“ usvaja se Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu
usluga Dječjeg Vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.
Ista prileže zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Točka 13.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj
poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije i donošenje Zaključka.
Sanela Đura: Na našem području imamo dvije poduzetničke zone te svi podaci koji su bili
potrebni su dostavljeni,izvješće vam je u prilogu.
Otvara se rasprava.
Mislav Lukša: Po ovom izvješću se spominjemo samo u negativnom smislu. Mi smo općina
koja je uložila najmanje u svoje poduzetničke zone od svih općina u županiji. Naši pokazatelji
zaposlenosti u istima su katastrofa a da mi istovremeno uopće ne razmišljamo o osnivanju
novih zona, da imamo nekakvu koju možemo ponuditi investitoru primjerice 20, 30 ha jer
nijedan investitor neće doći i tražiti 5 ha zemljišta za navedene svrhe. Kada se ljudi žale da
općina ne zapošljava, ne otvara tvornice istina je da nismo u tom vremenu više, no ona
postavlja preduvjete da bi ovdje došao netko i napravio tvornicu. Smatram da smo sposobniji
i da možemo više od toga osim da na papiru nacrtamo a ustvari imamo neiskorištenu parcele
na kojoj nemamo infrastrukture. Nemamo ništa spremno. Sramota je čitati izvješće i tek tada
dolaze na vidjelo sposobnosti. Nešto se mora promijeniti. Imamo prostora i morate načelniče
učiniti sve da dođemo do tih zemljišta i da oformite pravu poduzetničku zonu.
Vijeće preuzmi predsjednik Krešimir Bunjevac
Mirko Ivaković: Kada je ova općina formirana mi smo bili poljoprivredna općina, nismo
imali nikakve industrije. Mi nemamo 50 ha zemlje za tvornicu.
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Mislav Lukša: U izvješću stoji da naša prva zona na području gljivare ima 19,6 ha, a ona na
Lipovcu 9 ha. Svaka Ivanićka zona pa i ona najmanja ima dvostruko veću površinu od svih
naših zajedno i ne možete reći da mi na našem području nemamo mjesta.
Siniša Đura: Imamo naše zone, no već četiri godine se mučimo sa Agencijom za državnu
imovinu i ne možemo pokrenuti baš ništa. Da bi osnovali novu zonu moramo imati ideju,
mora netko ponuditi suvisli program temeljem kojeg će nam to županija prihvatiti u svoj
Prostorni plan.
Mislav Lukša: Gosp Đura. 2007 god kada ste imali izmjene Prostornog plana ja sam ovdje u
pismenom obliku predao i upisao plan poduzetničke zone Lipovec. Nikada nisam dobio
odgovor.
Mario Haludek: Vrlo teško je privući investitore i tu nije samo problem općine već što su te
parcele zapuštene a građevinsku dozvolu čekate godinu dana jer su agencije prenatrpane sa
legalizacijama i ostalim problemima. Problemi su na razini cijele države.
Nenad Kukec: Sve je oko nas puno poduzetničkih zona. Kloštar treba napraviti lijepim i
ugodnim mjestom za život. Već sam napominjao da ljudi rade u Zagrebu a plaćaju porez u
Kloštru. Treba raditi zone ali kada se pojavio kupac koji je želio kupiti zaraslu parcelu uz
ribnjak i napraviti kamp gosp. Lukša je bio najveći protivnik.
Mislav Lukša: Da vas podsjetim da sam za ovom govornicom govorio da treba dati u najam,
u koncesiju na 30-40 god da ostane u našem vlasništvu jer najlakše je prodati, znači dati u
koncesiju sa pravom građenja. Ako osiguramo dolazak bar neke tvornice poput Podravke da
će se na ovom području razviti i poljoprivreda jer će se mnogi manji kooperanti vezati za tu
tvrtku i na taj način bi trebali razmišljati.
Božidar Balenović: Naša općina je predvidjela kako stoji u izvješću 30 ha poduzetničke zone
dok Samobor 40 ha, Općina Bedenica 7 ha, Općina Dubrava 36 ha itd. Nismo na samom dnu
a nismo niti poduzetnički grad kao što bi i trebao biti primjerice Ivanić, mi smo mala seoska,
stočarska poljoprivredna općina i u tom smislu se trebamo razvijati, prvenstveno u obrte koje
se bave stočarstvom, a ne industrijom.
Mario Haludek: Predlažem razvoj seoskog i vjerskog turizma. Na većim manifestacijama to
je potrebno objediniti , pa bi mogli potaknuti OPG-ove, urediti centar Kloštra. Razmislite
samo o troškovima košnje i održavanja poduzetničkih zona jer treba čekati da se netko pojavi
i uloži u to, a do tada mi snosimo trošak.
Zlatko Golubić: Može nas izvući samo proizvodnja dobara velike vrijednosti.
Pauza 5 min.
Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke
županije i donošenje Zaključka
Sa 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke
županije i donošenje Zaključka.
Isto prileže zapisniku čini njegov sastavni dio.
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Vijeće napušta vijećnica Danijela Bardić.
Točka 14.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
OKI za 2014.god.
Sanela Đura: Sukladno zakonskoj obavezi svake godine sagledamo što smo napravili te koji
su nam planovi za iduću godinu. Ove smo išli korak dalje i osposobili onoliko članova koliko
je moglo pohađati program osposobljavanja Stožera za zaštitu i spašavanja, te sklopili ugovor
sa HGSS-om, sukladno tome smo imenovali svog predstavnika u Stožer HGSS-a
Otvara se rasprava
Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje prijedlog i donošenje Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području OKI za 2014.god.
Sa 9 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ se usvaja Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području OKI za 2014.god.
Ista prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Vijeću se pridružuje vijećnik Ivo Ćosić, te zamjenik načelnika Miljenko Majdek.
Točka 15.
Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o smjernicama za organizaciju i razvoj
Sustava zaštite i spašavanja na području OKI za 2015.god.
Sanela Đura: Uvodi prisutne u temu.
Otvara se rasprava.
Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje prijedlog i donošenje Zaključka o smjernicama za
organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području OKI za 2015.god.
Jednoglasno se usvaja Zaključak o smjernicama za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i
spašavanja na području OKI za 2015.god.
Isti prileže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 16.
Razno.
Mirko Ivaković: Osvrće se na problematiku osjemenjivanja krmača jer naši poljoprivrednici
nisu dovoljno educirani za to, te predlaže tečaj za edukaciju istog i osvrće se na problematiku
tečaja za šprice za sjetvu.
Ivica Novosel: Dao bih prijedlog da ću ja kao član Fonda za poljoprivredu gosp. Ivaković
prenijeti vaše zahtjeve istom.
Mislav Lukša: osvrće se na organiziranje malonogometnog turnira između vijećnika te
poziva sve da se pridruže toj manifestaciji.
Željko Filipović: Zahvaljujem se na sadržajnoj godini, te pozdravljam sve slušatelje i
čestitam Božić i Novu godinu.
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