REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01/03
URBROJ: 238/14-01-16-11

Kloštar Ivanić,17.06.2016.

ZAPISNIK
Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanića, održane dana 17.06.2016.godine s početkom
u 16,10 h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici predsjedava
predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi Anja Tara Lang, viši referent
pravne struke na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Sjednica je javna.
PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Tomislav Vlahović, Mirko
Ivaković, Zdravko Lojna, Željko Bokun, Zlatko Golubić, Mislav Lukša, Mario Haludek, Ivo
Ćosić, Božidar Balenović, Nenad Kukec.
Siniša Đura – pridružuje se u 16,20
Ivica Novosel – pridružuje se u 16,22
ODSUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Danijela Bardić, Nikolina Pavelić
OSTALI PRISUTNI:
Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić
Miljenko Majdek – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić
Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Zvonimir Gaiger, Vesna Gregčević Jelica
Sanela Đura – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
Lidija Zubatović – referent za lokalnu samoupravu i pripremu sjednica
Mateja Pokas – viši referent za pravne poslove
Anja Tara Lang – viši referent pravne struke na stručnom osposobljavanju
Grozdana Jakovljević – ravnateljica Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
Jelena Lacković Žertuš
DNEVNI RED:
- Aktualni sat
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih
udjela i pripajanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA
IVANIĆ-GRAD d.o.o. za vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i
odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.
2. Razno.

U vijećnici je prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o točkama dnevnog reda.
MISLAV LUKŠA: Povreda Poslovnika! Usvajanje zapisnika sa prošle i pretprošle sjednice
treba prethoditi usvajanju dnevnog reda.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Dajem prijedlog da se dnevni red nadopuni točkom –
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o sufinanciranju redovitog programa
predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača na području drugih jedinica lokalne
samouprave. Prije nekoliko dana je, nakon provedenog natječaja, donesena odluka o odabiru
djece koja su primljena u Dječji vrtić Proljeće. Trenutno imamo 15-ero djece na listi čekanja.
Apeliram da se ovaj Zaključak donese prije rebalansa proračuna.
KREŠIMIR BUNJEVAC: Ovakav isti prijedlog za nadopunu dnevnog reda uputio je i
vijećnik Lukša.
MISLAV LUKŠA: Moj prvi prijedlog je da se dnevni red nadopuni točkom o raspravi i
donošenju Zaključka o hitnom rješavanju upisa djece u Dječji vrtić Proljeće. Prema
rezultatima natječaja ostalo je neupisano 15-ero djece. Dužnost je i zadaća općine, po čl.19.
Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, briga o djeci i njihovom odgoju. Zato apeliram da
se omogući djeci da se smjeste u vrtiće u susjedne općine i gradove gdje ima slobodnih
mjasta.
Razmatra se prijedlog načelnika i vijećnika Mislava Lukše o dopuni dnevnog reda sa
slijedećom točkom:
- Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o sufinanciranju redovitog programa
predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača na području drugih jedinica
lokalne samouprave
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 8 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ prijedlog načelnika i vijećnika Mislava Lukše je usvojen.
Razmatra se prijedlog vijećnika Mislava Lukše o hitnosti postupka donošenja Odluke o
preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I
ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i
odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 1 glas „za“ 5 „protiv“ i 5 „suzdržanih“ prijedlog nije usvojen.
Razmatra se prijedlog vijećnika Zdravka Lojne da 1. točka dnevnog reda bude Razmatranje
prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju
trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za vodne usluge
trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i
odvodnju, 2. točka dnevnog reda Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o
sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača te da se
aktualni sat premjesti nakon 2. točke dnevnog reda.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 10 glasova „za“ i 1 „protiv“ prijedlog je usvojen.
Daje se na glasanje dnevni red.
U vijećnici je prisutno 12 vijećnika.
Sa 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“, dnevni red je usvojen.

T O Č K A 1.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i
pripajanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za
vodne usluge trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za
vodoopskrbu i odvodnju.
Načelnik Željko Filipović uvodi u točku: Nakon zajedničke sjednice u Križu, gdje niste
donijeli ovu odluku, bilo je dosta sastanaka, a dostavljen Vam je i prijedlog Društvenog
ugovora. Vezano uz čl.3. Društvenog ugovora, sjedište Društva je ipak ostalo u Zagrebu,
dakle nije na području Zagrebačke županije. Stavljeno je da Skupština Društva može osnivati
podružnice, brisan je prijašnji čl.9., te u čl.11. sada stoji da direktora Društva imenuje i
opoziva Skupština, dok je prije to bio Nadzorni odbor (dalje: NO). Također, direktora se bira
putem javnog natječaja i nadodani su uvjeti koje treba ispunjavati U čl.12. su izbačene neke
točke, dok je u čl.17. nadodano da su 4 člana NO-a predstavnici udjelničara i to po jedan iz
svakog postojećeg vodoopskrbnog područja (vodoopskrbno područje Grada Dugo Selo, Sveti
Ivan Zelina, Vrbovec i Ivanić Grad). U čl.31. je dodano i usvajanje plana izgradnje i
održavanja, dok je oko čl.32. najveći spor bio oko načina glasovanja, sada Skupština
jednoglasno odlučuje o izmjenama i dopunama odredbi Društvenog ugovora, a o ostalim
pitanjima koja su poimence pobrojana odlučuje većinom od 75 posto nazočnog broja glasova.
U čl.34. je promijenjeno to da se Skupština Društva može održati ako joj prisustvuju članovi
Društva ili njihovi punomoćnici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost u Društvu od 75 posto
ukupnog broja glasova. Što se tiče dugova, svatko podmiruje svoje dugove, to se nije moglo
unijeti u Društveni ugovor.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
MARIO HALUDEK: Razočaran sam što sjedište nije u Kloštru. Pohvaljujem vijećnika
Vlahovića.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Nitko nije bio protiv ovog spajanja. Tražilo se samo
poboljšanje da i male općine imaju neku sigurnost u svemu tome.
MISLAV LUKŠA: Ovo je povijesna sjednica. Velika je šansa da na naše područje dođe pitka
voda. Imamo dužnost da ovo napravimo, no i da zaštitimo svoje interese. Glasali smo
suzdržano na zajedničkoj sjednici da damo načelniku vremena da ispregovara bolje uvjete za
našu općinu. Klub „Bolji Kloštar“ je za razvoj, a ovo je mogućnost i za nova radna mjesta.
Također, smatram da sjedište treba biti u Zagrebačkoj županiji, trebamo biti jedinstveni u
ovome.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
SINIŠA ĐURA: Ovaj trenutak nije tako povijestan. Mi već vodu u vodovodu imamo odavno.
MISLAV LUKŠA: Mi smo bili suzdržani jer nas je načelnik zamolio. Ne možemo s ovako
starim cijevima imati pitku vodu.
MARIO HALUDEK: Vijećnici HDZ-a će glasati za usvajanje ove Odluke.
ZLATKO GOLUBIĆ: Analizirao sam ugovor i mogu reći da ga je sastavljao polupismeni
amater. Npr. čl.18. kaže da NO može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju
Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. Nigdje to u civiliziranome svijetu ne radi
Nadzorni odbor. Dalje, u čl.19. stoji da Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano
izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva. To nema smisla, zato postoji
revizija. Isto tako čl.19. navodi da u svom izvješću NO mora navesti svoj stav o prijedlogu
Uprave o upotrebi dobiti i pokriću gubitaka u Društvu. Što se tiče dobiti i pokrića gubitka, to
zakon određuje. Nemaju ni obrtna sredstva. Vezano uz dugove, jednom kad se udružimo,
gotovo je. Dugo Selo ima ogromne obaveze i to će se utopiti u zajedničkom dugu. Sama ideja
društva je bila nestručna.

IVO ĆOSIĆ: Ovo je normalan proces u svim županijama, općinama i gradovima koji žele
bolju budućnost. Htjeli smo promijeniti Društveni ugovor i naš je načelnik dogovorio dosta
stvari. Više nas ne mogu nadglasati 2 jedinice lokalne samouprave koje zajedno imaju 51%
udjela. Uspjeli smo dosta toga promijeniti, u NO će biti netko iz Kloštra, Križa ili Ivanića,
dok će se direktor birati putem javnog natječaja.
MARIO HALUDEK: Zašto ne kažete što ste sve tražili?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Dana 20.svibnja ove godine je skeniran dopis i poslan
prema Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije, što ste
svi imali priliku vidjeti. Tražili smo promjenu sjedišta na područje Vodoopskrbe Ivanić-Grada.
U čl.12. smo tražili promjenu rasporeda članova NO-a. To ste dobili u prijedlogu. U čl.27.st.1.
NO je mogao odlučivati ako su bila prisutna 3 člana,a to nije imalo smisla jer NO ima 7
članova. Sada je za odlučivanje potrebno da je prisutno najmanje 5 članova. Tražili smo da
Skupština može valjano odlučivati jedino ako su prisutni svi članovi, te da Skupština određuje
cijenu vode. Vezano uz određivanje cijene vode, to nismo mogli uvrstiti u Društveni ugovor, a
moramo vidjeti što će dalje biti s tim, dosta toga ovisi i o Zakonu o vodama. Smatrali smo i da
je čl.35.st.3. potrebno obrisati.
SINIŠA ĐURA: Dosta vremena trošimo na društveni ugovor, a nigdje u odluci ne piše da ga
sad prihvaćamo. Tko će i kada taj ugovor prihvatiti?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Za ponedjeljak je sazvana Skupština Društva. Svi
gradonačelnici, načelnici, predsjednici nadzornih odbora i direktori društava će prihvatiti
Društveni ugovor i spajanje poduzeća.
ZDRAVKO LOJNA: Vijećnici SDP-a i HNS-a nisu bili protiv interesa OKI. Stanka je bila
zato da načelnik uspije još nešto ispregovarati. I podsjećam one koji kritiziraju, da su upravo
vijećnici SDP-a u Kloštru spasili u prošlosti neprihvatljivu prodaju Ivaplina. Također, što se
tiče ovog svega, mislim da je ostvaren određeni maksimum.
SINIŠA ĐURA: Mi danas prihvaćamo odluku, a ne Društveni ugovor. Molio bih načelnika
da ispriča nešto o budućem poslovnom planu.
ZLATKO GOLUBIĆ: Mnogi ne žele priznati greške. Svi griješimo.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Nije SDP spasio Ivaplin, spasio ga je veći dio HDZ-a uz
Nezavisnu listu Božidara Balenovića.
MARIO HALUDEK: Mi smo u Križ došli nepripremljeni.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Vezano uz poslovni plan, to mi je bolna točka. Ako
prevagnu neki interesi, moramo imati i vjere. Vezano uz poslovne udjele, htjeli smo da se to
poveća, ali nije bilo moguće.
ZLATKO GOLUBIĆ: Mi u Hrvatskoj imamo 148 firmi koje se bave odvodnjom. Imam
puno povjerenje u načelnika da će braniti interese OKI.
SINIŠA ĐURA: Prije 3 dana, na zajedničkoj sjednici, kada su prezentirane neke stvari od
strane predstavnika ministarstva, Hrvatskih voda i Zagrebačke županije, nisam više imao
dileme. Naravno da je ovo dobra i neminovna stvar i cijenim trud načelnika. No, ove
promjene u Društvenom ugovoru i kakav na kraju on zaista bude bio, tek ćemo vidjeti. Ove
promjene baš nisu najpovoljnije, 2 mala člana će opet moći blokirati odluke.
ZDRAVKO LOJNA: SDP je u Županijskoj skupštini jednoglasno podržao ovu odluku.
ŽELJKO BOKUN: Ima tu i nepravilnosti i manjkavosti, ali svi smo imali iste ideje na
zajedničkoj sjednici.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Mi glasamo za točku, odluku, ne za Društveni ugovor. U vezi
dugova se ništa nije promijenilo, sjedište isto nije, a bolje da je u Dugom selu nego u Zagrebu.
Vlasnički udjeli su isto nepromijenjeni, kao u konačnici i sastav nadzornog odbora, jer taj
jedan član sa našeg područja će opet vjerojatno biti iz Ivanić-Grada. Skupština u nekim
stvarima glasa većinom od 75%, a ne 51%. Direktor se bira preko javnog natječaja, ali tako je

i uvijek. Ono što niste promijenili je cijena vode. Dostavite nam u idući ponedjeljak,utorak
primjerak Društvenog ugovora da vidimo da li će biti identičan ovome.
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: To nije točno. Tražilo se da se sjedište vrati u
Zagrebačku županiju, no netko to nije htio. Samo to bi se još moglo u Društvenom ugovoru
promijeniti, ništa drugo.
ZDRAVKO LOJNA: Podržavam vijećnika Balenovića, ali ovaj Društveni ugovor je samo
papir bez potpisa. Čije je to?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Svaki vijećnik je na e-mail dobio primjerak potpisan
od strane pročelnika Zagrebačke županije.
MISLAV LUKŠA: Postotak od 5,77 udjela u društvu nam Zagrebačka županija poklanja. Da
li ćemo to prihvatiti i da li ćemo Vodoopskrbu i odvodnju spojiti? Želimo li biti sudionici u
projektu od milijardu kuna? Moram na kraju imati povjerenja i u načelnika i u župana.
SINIŠA ĐURA: Tako ste i u Križu govorili, pa na kraju niste glasali za usvajanje odluke.
MISLAV LUKŠA: Ponovit ću Vam treći put, bio sam za usvajanje, a ne protiv. Od nas se
tražilo da damo vremena načelniku.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave Predsjednik Općinskog vijeća Općine
Kloštar Ivanić KREŠIMIR BUNJEVAC konstatirao je slijedeće:
U vijećnici je prisutno 13 vijećnika.
Sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ donosi se
Odluka o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva
VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. za vodne usluge trgovačkom
društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Članak 1.
Odlukom o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.“, (u daljnjem tekstu: Društvo), KLASA: 021-04/16-01/06
URBROJ: 238/1-01-16-45 od 25. svibnja 2016. godine, Zagrebačka županija kao jedini član
Društva s poslovnim udjelom nominalne vrijednosti od 1.000.000,00 (jedanmilijun kuna), radi
provođenja projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i
njegove aplikacije na fondove Europske unije, podijelila je svoj poslovni udio na 14
poslovnih udjela i prenijela ih na jedinice lokalne samouprave na području obuhvata
navedenog projekta.
Članak 2.
Odredbom iz članka 1. ove Odluke Općini Kloštar Ivanić prenesen je poslovni dio Društva u
nominalnom iznosu od 57.700,00 kn odnosno 5,77 % temeljnog kapitala Društva.
Članak 3.
Općina Kloštar Ivanić prihvaća preneseni poslovni udio u Društvu te istome pripaja svoj
temeljni ulog u trgovačkom društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.
za vodne usluge OIB: 03296206841, u nominalnom iznosu od 600.600,00 kn, što čini 18,64
% temeljnog kapitala toga trgovačkog društva odnosno poslovni udio u iznosu 20 %.
Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić za poduzimanje svih radnji sukladno
Zakonu o trgovačkim društvima i Aktu o osnivanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I
ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. u provedbi ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije
i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Kloštar Ivanić.
T O Č K A 2.
Rasprava i donošenje Zaključka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja u
ustanovama drugih osnivača u drugim jedinicama lokalne samouprave
Načelnik Željko Filipović uvodi u temu: Predlažem da usvojite ovaj zaključak, jer zbog
odluke Povjerenstva, 15-ero djece je na listi čekanja. Tako da Vas molim da podržite ovo kako
bi roditeljima mogli izdati potvrde s kojima bi mogli otići u vrtić.
Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu.
NENAD KUKEC, predsjednik Upravnog vijeća DV Proljeće: Projekti proširenja vrtića su
gotovi već duže vremena, ali ništa od toga. U Ivaniću nema mjesta, jedino u privatnom vrtiću
imaju 4 slobodna mjesta, a mi imamo 15-ero djece. U Kloštru je cijena vrtića 1800 kn, gdje
roditelji plaćaju oko 620 kn, a OKI subvencionira ostatak, dok je u Ivaniću cijena 2200 kn, a
roditelji plaćaju od tog iznosa 850 kn. Htjeli smo dom u Šćapovcu probati preurediti, bila bi to
bolja odluka. Slati djecu u drugu općinu nije neko rješenje. Možda da još pričekamo i još
jednom prođemo kroz sve moguće opcije?
NAČELNIK ŽELJKO FILIPOVIĆ: Sagledat ćemo sve opcije. Probat ćemo do 1.9. ove
godine smjestiti svu djecu. Ovo je samo preventive radi, da se roditelji predbilježe.
SINIŠA ĐURA: Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće kaže da bi oni
preuredili neku prostoriju. Da bi neka prostorija ili zgrada dobila dozvolu da bude dječji vrtić
ili dio njega, treba ispuniti dosta uvjeta. Nisam siguran da u područnom objektu postoje
adekvatni uvjeti. Da li se u tim vrtićima u Ivaniću poštuju pedagoški standardi? Nisam siguran
da vijeće treba dozvoliti načelniku da sufinancira vrtić, neka on preuzme odgovornost i
rješava probleme.
MISLAV LUKŠA: Možda bi bilo dobro čuti i ravnateljicu vrtića. Vijećniče Kukec, Vi kao
predsjednik Upravnog vijeća bi trebali znati da mi trenutno nemamo drugih rješenja. Nama
sada treba neko rješenje, a za to preuređenje koje ste spominjali trebaju dozvole i puno
vremena. Ako neka od susjednih općina ima mogućnosti i prostora, zašto ne bi djeca tamo bila
smještena? Da i imamo više mjesta u Kloštru, imali bi i više teta, pa bi trošak bio isti, a možda
je ovo i povoljnije. Ali ionako je ovo samo privremeno,no do izgradnje novog vrtića ili
preuređenja ovog djeca moraju negdje biti.
RAVNATELJICA GROZDANA JAKOVLJEVIĆ: Svi ste vi donekle u pravu. Bitna su
djeca i po zakonu svako dijete ima pravo na vrtić. Pretrpan je vrtić, pokušajmo udovoljiti
onima kojima je najhitnije.
IVICA NOVOSEL: Glas ravnateljice nas može uputiti na pravi put. Lijepo je da u Kloštru
raste natalitet. Nismo godinama imali zajedničku strategiju oko vrtića, moramo štititi interese
građana i biti jedinstveni. Trebamo dati podršku načelniku da to riješi. Da li roditelji
prihvaćaju ovakvu situaciju?
ZLATKO GOLUBIĆ: Odluka je već davno donesena, a vi ste se svi opredijelili bez ijednog
podatka. Trebamo podatke o grupama djece po vrtićima u pojedinim općinama. Imamo i

veliku prostoriju za pijenje kave u vrtiću koja se lako može pregraditi. Moramo razmišljati o
tome da smo mi zapravo siromašna sredina.
NENAD KUKEC: Ne znam gdje bi to trebali smjestiti djecu. Najbolje da zaposleni nemaju
nijednu prostoriju. U donjem objektu imamo 76 djece smješteno, a po zakonu je dozvoljeno
59. Ovo sad nije dobro rješenje. U Ivaniću se može upisati 2 djece, a mi ih imamo 15. Neka se
pogleda što nam treba za izradu novog objekta.
ZLATKO GOLUBIĆ: Ja sam samo tražio podatke.
IVO ĆOSIĆ: Zar uvijek moramo unedogled pričati radi skupljanja političkih poena. I prije su
našla djeca išla u Ivanić. Idemo nagovoriti načelnika da se krene u izradu nove ispostave
vrtića.
SINIŠA ĐURA: Ova odluka nije dobro napisana. Daje prostor izvršnoj vlasti da šalje djecu
tko zna kuda. Po 28 onkoloških pacijenata čeka na tretman po bolnicama, tako da ovo sada
nije neka tragedija.
IVO ĆOSIĆ: Djeca su najvažnija. Ova rasprava nema smisla.
TOMISLAV VLAHOVIĆ: Prijedlog je manjkav u naslovu. Prejudicira se da se u OKI neće
osnovati nijedan privatan vrtić. Predlažem da predlagač prihvati da se taj dio „na području
drugih jedinica lokalne samouprave“ izbaci iz naslova Zaključka.
BOŽIDAR BALENOVIĆ: Zašto ovo nije išlo na Upravno vijeće Dječjeg vrtića? Svi znamo
da nam treba još jedan vrtić. Prije par godina je jedna grupa bila u holu. Može i ove godine.
Svi krše pravila o broju djece.
Nakon izlaganja izvjestitelja i provedene rasprave Predsjednik Općinskog vijeća Općine
Kloštar Ivanić KREŠIMIR BUNJEVAC konstatirao je slijedeće:
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ donosi se
ZAKLJ U ČAK
o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja
u ustanovama drugih osnivača

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o potrebi sufinanciranja redovitog programa predškolskog
odgoja u ustanovama drugih osnivača.
II.
Ovlašćuje se Općinski načelnik na poduzimanje potrebnih radnji vezano za sufinanciranje
redovitog programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača.
III.
Sredstva potrebna za navedenu namjenu iz članka I. ove Odluke osigurat će se I. Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.
IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.
T O Č K A 3.
Aktualni sat
Razmatra se prijedlog vijećnika Mislava Lukše o povlačenju točke „Aktualni sat“ sa dnevnog
reda.
U vijećnici je prisutno 11 vijećnika.
Prijedlog vijećnika Mislava Lukše je jednoglasno usvojen.
Zaključuje se sjednica u 18,00 h.
Zapisničar:
Anja Tara Lang
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