
              
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-19-43 

Kloštar Ivanić, 29.10.2019. 
 

                                               Z A P I S N I K  

                                                      

Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 29.10.2019.  godine s 

početkom u 16,11  h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici 

predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi  Lidija 

Zubatović , referent za poslove samouprave i administrativni referent.   

Sjednica je javna. 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac, Josip Tučkorić, Damir Kašnar, 

Miljenko Majdek, Dragan Vuković,  Danijela Bardić, Jozo Vuković, Denis Duvnjak,  

Jelena Lacković Žertuš, Nenad Kukec, Sandra Slivar. Božidar Balenović, Dražen Božić 

Denis Duvnjak 16:16 

ODSUTNI  VIJEĆNICI:  

 Mislav Lukša, Ivan Novak.  

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika OKI 

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent 

Sanela Đura – pročelnica Upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić  

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica i Zvonimir Gaiger 

     Ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić Grad,gđa. Senka Kušar Bisić 

     Direktor Ivaplina d.o.o , Dario Ferenčaba 

     Zamjenik načelnika PP Ivanić Grad,  Davor Jakšić  

     Direktorica Ivakopa d.o.o.,  Sanja Radošević  

     Direktor VIO Zagrebačke Županije, Tomislav Masten  

     Direktorica Obiteljskog radija Ivanić d.o.o, gđa. Radojka Šporer 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 19. sjednice 

Općinskog vijeća. Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11  vijećnika.  

Sa 10 glasova „za“  i 1 suzdržanim glasom  usvaja se  Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog 

vijeća održane 10.09.2019. god.   

            

Predlaže se slijedeći  

 

                                                          D n e v n i  r e d :  

-Aktualni sat 

 

1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I 

ODVODNJA 



      ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2018. godinu i donošenje Zaključka, 

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,  

2. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2018. 

godinu i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević  

3. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2018. 

godinu i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktor g. Dario Fernčaba  

4. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2018. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,  

5. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2018. godinu i donošenje 

Zaključka,  

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić 

6. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 

2019. godine i donošenje Zaključka. 

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić 

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 

Proljeće Kloštar Ivanić 

      Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće 

8. Rasprava o prijedlogu za uključivanjem poljoprivrednih/seoskih gospodarstava/vinara 

s područja Općine Kloštar Ivanić u turističku ponudu Grada Ivanić-Grada i donošenje 

Zaključka, 

Predlagatelj: Kluba vijećnika HDZ-a 

9. Razno. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava. 

Daje se na usvajanje predloženi dnevni red.  

Sa 10 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvaja se predloženi dnevni red.  

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže razmatranje točke 2.,3.,4.,5., 6., prije aktualnog sata. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava. 

Sa 11 glasova „za“ usvaja se izmjena redoslijeda točaka u dnevnom redu.  

 

 

                                                       T o č k a 1.  

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA      

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2018. godinu i donošenje Zaključka, 

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

Zaključuje se rasprava. Daje se na glasanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA    ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2018. 

 

Jednoglasno se donosi  

 

                                                      Z A K L J U Č A K  

                                    o izvješću o poslovanju trgovačkog društva  

         VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2018. g. 

 

 



                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA 

I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2018. godinu,  te isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranicama Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

 

                                                        T o č k a  2.  

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2018. godinu i 

donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević  

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

Zaključuje se rasprava Daje se na glasanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva 

IVAKOP  d.o.o. za 2018. 

 

Jednoglasno se donosi  

 

 

                                                       Z A K L J U Č A K  

             o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2018. g. 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 

2018. godinu,  te isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranicama Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

                                                           T o č k a 3.  

 Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2018. godinu i     

 donošenje Zaključka, 

        Izvjestitelj: direktor g. Dario Ferenčaba  

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

Zaključuje se rasprava Daje se na glasanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva 

IVAPLIN  d.o.o. za 2018. 

 

Jednoglasno se donosi  

                                                       Z A K L J U Č A K  



             o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2018. g. 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. 

za 2018. godinu te isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranicama Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

      

                                            T o č k a 4.  

 

 

Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2018. godinu i 

donošenje Zaključka, 

         Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer, 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

 

Zaključuje se rasprava Daje se na glasanje Izvješće o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić  

d.o.o. za 2018. 

Jednoglasno se donosi  

 

    

                                                       Z A K L J U Č A K  

                          o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2018. g. 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 

2018. godinu  te isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranicama Općine Kloštar 

Ivanić. 

                      

 

 

                                                        Z a k lj u č a  k  
 

Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić  d.o.o. za 2018. 

i isti primilo na znanje.  

 



                                              T o č k a 5. 
 

 

Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2018. godinu i donošenje Zaključka,  

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić 

 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

 

Zaključuje se rasprava Daje se na glasanje Izvješće o radu knjižnice Kloštar Ivanić   za 2018. 

 

Jednoglasno se donosi          

 

 

                                                  Z A K L J U Č A K  

                          o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2018. g. 

 

 

                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2018. godinu  te 

isto primilo na znanje. 

 

                                                                      II. 

 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranicama Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

 

                                                   T o č k a  6. 
 

Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 2019. 

godine i donošenje Zaključka. 

Izvjestitelj: zamjenik  načelnika Davor Jakšić. 

      

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuje Božidar Balenović.  

 

Zaključuje se rasprava Daje se na glasanje Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine 

Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 2019. Godine. 

 

Jednoglasno se donosi  

 

 

                                                       Z A K L J U Č A K  

                                 o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti  

                                        na području Općine Kloštar Ivanić 

 

 



                                                                       I. 

 

Općinsko vijeće raspravljalo je o izvješću PP Ivanić Grad o stanju sigurnosti na području 

Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od siječnja do rujna 2019. godinu  te isto primilo na 

znanje. 

 

 

                                                                      II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranicama Općine Kloštar 

Ivanić. 

 

 

Pet minuta pauza.  

  

                                                Aktualni sat: 

 

 

Izvještaj načelnika Željka Filipović.  

Od zadnjeg vijeća valja spomenuti: 

Izvršena kontrola radova na sanaciji klizišta u I. Vinogradskom odvojku od strane 

Ministarstva graditeljstva te nije bilo nikakvih zamjerki.   

Pri završetku su radovi na  izgradnji ograde oko novog groblja u Kloštar Ivaniću. Te radove 

sufinanciramo iz EU preko Lag-a Moslavina. 

Energetska obnovu zgrade općinske uprave nakon provedenog natječaja sklopljeni su ugovori 

sa izvođačem radova i nadzorom. Radovi su u tijeku završetak se planira 31.12.2019. Ukupni 

iznos radova je 1.274.347,94  kuna s PDV-om. 

U tijeku su i dalje  radovi na sanaciji poljskih putova na području naše općine. 

Prema javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Općina 

Kloštar Ivanić je ostvarila sredstva za tri EU projekta: 

1. Energetska obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić u iznosu 327.967,91 kn 

2. Dječji vrtić „Proljeće“ rekonstrukcija i dogradnja u iznosu 1.341.195,56 kn 

3. Rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska u iznosu 83.341,73 kn 

 Sufinanciranje je odobreno u visini 60% vlastitog učešća u EU projektu sukladno javnom 

pozivu i indeksu razvijenosti. 

Prijave su bile 2. srpnja 2019. po sistemu najbrži prst, te su 6. rujna 2019. donesene odluke o 

sufinanciranju. 

Očekujemo u narednom razdoblju potpisivanje ugovora I isplatu sredstava do kraja godine. 

WIFI4EU 3. Natječaj dobili smo potvrdu da smo prošli te slijede koraci da se taj projekt prvo 

potpiše ugovor a onda I realizira. 

Raspisan je natječaj za stipendije. U tijeku su razmatranje pristiglih prijava i donošenje liste 

prema raspisanom natječaju te će do slijedećeg vijeća biti poznata lista za odobravanje od OV. 

Raspisan je poziv 11.9.2019. poduzetnicima za potpore sukladno planu i programu. Svi 

zainteresirani mogu se prijaviti do 17.12.2019. 

Raspisan je natječaj za asfaltiranje ceste u Lipovcu Lonjskom od precrpne stanice u 

Vukovarskoj do križanja u Lipovcu cca 1500 m. Slijedi odabir izvoditelja i sklapanje ugovora 

te izvođenje radova na istom. Za isti smo podnijeli i zahtjev ZŽ za sufinanciranje. 

Predstoji nam i raspisivanje natječaja za javnu rasvjetu obilaznice  i ul. Stjepana Radića do 

kraja godine te I. faze nogostupa i dvije autobusne stanice u ul. Kralja Tomislava. 



Od danas su krenule isplate sredstva za ogrjev za korisnike minimalne zajamčene naknade 

prema popisu centra za socijalnu skrb. Korisnici će ta sredstva dobiti na kućne adrese tako da 

ne trebaju dolaziti ovdje po njih. 

Općina će pomoći stanovnicima OKI vezano za biosigurnosne mjere vezano za sprječavanje 

nastanka afričke svinjske kuge. Idući tjedan će se organizirati predavanje za naše građane 

7.11.2019 u 16 u pučkom domu kako bi ih upoznali o postupcima za sprečavanje iste. Isto 

tako i podijeliti će spužve za dezbarijere. 

Čestitke našim mažoretkinjama na uspjehu na svjetskom kupu u Sant Petersburgu te osvajanje 

1. Zlatne i 3. Brončane medalje kao i svima kojima su sudjelovale. 

Posebne čestitke Ivanu Bertiću na osvojenom 5. Mjestu  u kick bockingu na svjetskom 

prvenstvu za seniore u Sarajevu prošli tjedan. 

  

 

U 17:40 počinje aktualni sat.  

Predsjednik Općinskog vijeća čita dopis vijećnika Božidara Balenović i vijećnice Jelene 

Lacković Žertuš  u kojem se navodi: 

U svojstvu vijećnika pri Općinskom vijeću OKI a sukladno Statutu i Poslovniku Općinskog 

vijeća osnovali Klub vijećnika „Stjepan Kožić“ – Nezavisna lista.  

Također i dopis Božidara Balenović u kojem se navodi: 

Kao nezavisni vijećnik OV OKI, izabran sa liste Grupe birača Božidar Balenović, pristupio 

stranci „Stjepan Kožić“ – nezavisna lista, te ću u OV djelovati kao član „Stjepan Kožić“ – 

nezavisna lista, te u svojstvu predsjednika kluba.  

 

Nenad Kukec: U Naftaplinskoj ulici u Sobočanima izvršeni su radovi na betoniranju grabe. 

Uz tako prometni kolnik staviti betonsku grabu je vrlo opasno.  

Da li se može ispitati valjanost izvedbe tih radova? 

Općina Kloštar Ivanić izradila je most na privatnoj parceli, da li će i ostalim građanima općina 

izgraditi mostove?   

Da li je moguće izbetonirati i desnu stranu zida u Trdošćevom brijegu (kod Mirnog kutića)? 

Iza doma DVD Križci nalazi se parcela koja je u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić koja se nije 

nikad kosila ni čistilo raslinje. U komunalnom odjelu OKI obećano da će to biti poslije dana 

Svih svetih.   Da li moguće da se ta parcela pokosi i  očisti od raslinja? 

Grad Ivanić Grad ima krasan projekt kanala Žeravinec koji se zacjevljuje i radi šetnica.  

Da li je Kloštar ušao u kontakt sa Gradom Ivanić Gradom da se zajednički uđe u taj projekt i 

napravi šetnica? 

Općinska uprava je sada u izmještenom prostoru Dječjeg vrtića, zanima me da li je to 

zakonski? 

Rekli ste da nije zakonski da se  u tom prostoru održavaju sportske aktivnosti a da  li je 

zakonski da tu bude smještena općinska uprava? 

Koji je rok za završetak uređenja energetske obnove zgrade OKI? 

Što će se učiniti da se zaustavi iseljavanje stanovništva iz Kloštra Ivanića? 

Kako je moguće da je cijena za izvođenje radova na izgradnji ograde na groblju u Kloštru 

Ivaniću koja je duplo manja od ograde na groblju u Sobočanima i oko Dječjeg vrtića  duplo  

skuplja? 

Pitanje semafora ili svjetleće signalizacije u ul. Stjepana Radića? 

 

Načelnik Željko Filipović:  

Što se tiče izgradnje zida u Sobočanima (Trdošćev brijeg) vidjeti ćemo da li je to moguće 

izvršiti u ovoj godini, ukoliko neće biti moguće planirati ćemo u idućoj. 

Provjeriti ćemo ispravnost radova u Naftaplinskoj ulici u Sobočanima.  



Pristupiti će se od strane Općine Kloštar Ivanić čišćenje parcele iza škole u Križcima.  

Vezano za kanal Žeravinec, isti je u PP države i županije predviđen za planiranu cestu Ivanić 

Grad – Vrbovec. Da bi se  mogla raditi šetnica potrebno je isto izmjestiti iz Prostornog plana, 

što je učinio i Grad Ivanić-Grad.  

Vezano uz prostor u kojem je trenutno izmještena općinska uprava, napominjem da smo u 

skladu sa zakonskim aktima smjestili ured.  

Do 31. 12. ove godine trebali bi završiti radovi na energetskoj obnovi općinske zgrade.  

Vezano za ogradu na groblju u Kloštar Ivaniću, raspisan je natječaj za izvođenje radova na   

istoj. Pristigle su dvije ponude, izabrali smo ekonomski povoljniju ponudu. To smo aplicirali 

preko LAG  Moslavina. Moći ćemo zatražiti 60 % istoj. Pristigle su dvije ponude, izabrali 

smo ekonomski povoljniju ponudu. To smo aplicirali preko LAG  Moslavina. Moći ćemo 

zatražiti 60 % povrata sredstava, ostatak otpada na nas, tako da će nas ta ograda koštati 

maksimalno 100.000,00 kn  

Što se tiče semafora, sa ŽUCOM  je dogovarano  postavljanje treptajuće signalizacije, još nije 

iznađena mogućnost gdje će se postaviti semafor ili treptajuća signalizacija. Općina Kloštar 

Ivanić ne može ulagati na županijske ceste jer to nije njezina imovina. Projektna 

dokumentacija o istom je upućena u ŽUC.  

Dragan Vuković: 

 

1. U kojoj je fazi realizacija projekta nogostupa u ulici Kralja Tomislava? 

2. Kako napreduje sanacija drugog klizišta? 

3. U kojoj je fazi Projekt javne rasvjete što se tiče Kloštra i projekta na zaobilaznici? 

4. U kojoj je fazi izrada Grba Općine Kloštar Ivanić ? 

5. Na groblju u Kloštru Ivaniću pored nove ograde pojavile su se lokve vode nakon kiše koje   

    se slijevaju ljudima u kuće. Što se poduzima na sanaciju istog? 

6. U Graničarskom odvojku 3 u Sobočanima građani su skupljali potpise za izgradnju   

    vodovodne mreže. U kojoj je fazi realizacija istog? 

7. Djeca koja nemaju gdje trenirati sportske aktivnosti da li se u budućnosti može poduzeti 

nešto po tom pitanju? Da li je u planu izgradnja neke manje dvorane ili nešto slično? 

Načelnik Željko Filipović: 

Projekat za nogostup u ul. Kralja Tomislava u završnoj fazi, izrađivač projekta treba dati 

prijedlog prema županiji  za formiranje prava služnosti za zajedničke čestice za dobivanje 

građevinske dozvole. Nakon dobivanja građevinske dozvole ide se u raspisivanje natječaja za 

izvođenje radova na izgradnji nogostupa.   

Od Hrvatskih voda dobili smo Ugovor za sanaciju klizišta. Kandidirali smo se za financiranje 

radova na sanaciji klizišta. Za isto nam je potrebna građevinska dozvola. Da bi dobili 

građevinsku dozvolu, potrebno je ishoditi pravo služnosti svih čestica na kojem se nalazi 

klizište. Sa svim korisnicima vode se pregovori za dobivanje suglasnosti kako bi dobili 

građevinsku dozvolu. Pri dobivanju građevinske dozvole možemo se kandidirati za sredstva 

za sanaciju klizišta.  

Za Projekt javne rasvjete dobili potpisan ugovor o pravu služnosti sa ŽUC-om. 

Nakon toga slijedi dobivanje građevinske dozvole za javnu rasvjetu u ul. Stjepana Radića i 

zaobilaznici.  

Nakon dobivanja građevinske dozvole ići ćemo u raspisivanje natječaja za izradu javne 

rasvjete.   

Grb OKI, prijedlog koji je usvojen na Općinskom vijeću upućen je Ministarstvu uprave.  

Odbor za heraldiku dao je primjedbe na prijedlog grba. Izrađivač je postupio po uputama i 

izvršio ispravak koji smo ponovno uputili na dobivanje suglasnosti. Nakon razmatranja istog 

na Odboru za heraldiku, koji će biti negdje u studenom ove godine, te nakon dobivanja 

suglasnosti isti ćemo ponovno uputiti vijeću na konačno usvajanje.  



Vezano za slivne vode na groblju  u Kloštru Ivaniću koje su bile za vrijeme velikih kiša, 

desile bi se i da nije bilo ograde.  

Što se tiče 3 Graničarskog odvojka za vodovod  pokušati će se uključiti u plan za iduću 

godinu iz naknade za razvoj. Vodoopskrba će izraditi dokumentaciju i izvesti radove.  

Što se tiče treniranja karate, pokušati ćemo naći  trajno rješenje u jednom domu ukoliko to 

zadovoljava. 

Denis Duvnjak: 
Osvrt na cijenu koštanja ograde na groblju, da je ponuda bila 5,6 milijuna bila bi izabrana ona 

od 5. 

Zašto nisu plaćene naknade članovima biračkih odbora koji su se održavali 26.05.2019.? 

Kada će biti isplaćen ostatak sredstava za asfaltiranje ceste u Čemernici i za Dječji vrtić u 

Kloštru Ivaniću? 

Načelnik, Željko Filipović: Izgradnja ograde na groblju u Kloštru Ivaniću u okviru 

Proračunskih sredstava, nismo promašili predviđena sredstva za izgradnju ograde.  

Što se tiče isplate biračkih odbora, to su bili izbori za EU. Općina ne odlučuje niti ne vrši 

isplatu, a nema ni saznanja zašto nisu isplaćena sredstva pojedincima. Možda je napravljen 

propust kod unošenja u program APIS. 

Isplata preostalog iznosa sredstava za cestu u Čemernici i za DV ovisi o Agenciji za plaćanja 

u poljoprivredi koja nema dovoljno sredstava u Proračunu, te će isplata za isto biti 

prolongirana.  

Načelnik Kloštra ne utječe na isplatu, ovisi o radu agencije.  

Dražen Božić:  

Da li će saživjeti projekt odvodnje vode u Ščapovcu? 

 Načelnik, Željko Filipović: 
Smatram da će odvodnja vode u Ščapovcu saživjeti, ovisi o susjednim česticama na čije 

vlasnike nismo mogli utjecati, tražiti ćemo da uz tu česticu možemo izvršiti odvodnju kako ne 

bi došlo do plavljenja ostalih čestica u Ščapovcu.  

Josip Tučkorić: 

Postavlja pitanje „plave nafte“. Da li se može nešto poduzeti da se može kupiti plava nafta, 

postoji problem kupnje, ne može svatko naliti naftu u traktor osim onoga na koga glasi OPG? 

Načelnik, Željko Filipović: 

Problem plavne nafte već smo raspravljali na vijeću. To nažalost nije moguće, postoji plan 

benzinskih postaja u cijeloj Hrvatskoj za prodaju derivata. Za svaku takvu investiciju 

potrebno je pitati MOL. Veća je mogućnost da dovedemo u Kloštar neku drugu, privatnu 

benzinsku na kojoj će biti mogućnost prodaje plavog dizela.  

Krešimir Bunjevac: 

Po pitanju plavog dizela treba pregovarati na višim distancama i zajedno sa Gradom Ivanić 

Gradom i Općinom Križ.  

Božidar Balenović: 

Što se poduzima za rješavanje problema na kružnom toku kod Vinogradske ulice? 

Zašto se samo navozi kamen na putove uz parcele čiji su vlasnici bliski načelniku ili sijede u 

vijeću, da li to načelnik kupuje vijećnike? Zašto se i ostalim ljudima koji imaju posjede i 

njima ne naveze kamen na putove? 

Krpanje rupa, negdje se krpaju rupe, negdje asfaltiraju ceste a negdje se ne radi ništa. 

Da li će se početi sanirati rupe na kolniku? 

Planira se obnova nogostupa  u ul. Kralja Tomislava. Što je s onim selima koja su uz glavnu 

cestu(Bešlinec,Stara Marča) a nemaju nogostup ili ne ide  do kraja npr. Lipovec L.? 

Tu ima nogostup i ide se u obnavljanje a na ostalim mjestima nema uopće.  

Zašto načelnik upotrebljava riječ „ ja sam dobio“ bolje bi bilo da upotrijebi riječ „ja kao 

načelnik OKI “ sam dobio sredstva za svoju općinu.  



Načelnik, Željko Filipović: 

U dogovoru sa ŽC i PP Ivanić Grad izrađeno je prometno rješenje kojim će se nastojati riješi 

ti problem kružnog toka u Vinogradskoj ulici u Kloštru Ivaniću. Isto tako i rješavanje i 

postavljanje treptajućeg svjetla u ulici Stjepana Radića. ŽUC je dobio nalog, ne znam razlog 

da to nije riješeno.  

Navoz kamena se vrši na poljske putove.  

Vezano za krpanje rupa, natječaj koji sam spomenuo riješiti će 50 % investicijskim 

održavanjem cesta.  

Nogostup se rješava na  djelu prometnice u ul. Kralja Tomislava tamo gdje ga nema.  

U skladu sa mogućnostima pokušati ćemo izgraditi nogostupe i u ostalim mjestima uz glavne 

prometnice. Potrebna je izmjena vodovodnih cijevi u ul. Svete Marije, Vinarska, Kralja 

Tomislava, Naftaplinska, Švearova i ostali a nakon toga saniranje samih cesta i nogostupa.  

Vezano uz priču „ja sam dobio“ vodio se razgovor kako su velike priče o dobivanju sredstava 

iz EU a nažalost malo tko uđe u taj projekt.  

Nenad Kukec:  

Što se tiče odgovora načelnika za rješavanje kanala Žeravinec našao je više problema nego 

rješenja. Općina treba poslati pismo namjere. 

Pokrenuti pitanje prema INI za plavi dizel.  

Razgovarali ste sa šefom benzinske koji nije relevantan. Ne treba tražiti problem već ga 

rješavati.  

Gdje sada smještena općinska uprava je prostorija Dječjeg vrtića a ne vaša i trebali bi 

napraviti ugovor o najmu.  

Što se tiče ograde na groblju govorio sam kako može kroz općinsku upravu proći projekt da 

na jednom mjestu viša ograda jedan m košta 500,00 kn a niža ograda 1 m 1000,00 kn. Kako je 

to moguće? 

Završava se aktualni sat.  

 

U 17:58 sjednicu napušta vijećnica Sandra Slivar.  

 

                                                   T o č k a 7.  

 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće 

Kloštar Ivanić 

      Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće 

 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava.  

Jednoglasno se donosi 

 

                                                                O D L U K U 

                      o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić  

 

1. Grozdana Jakovljević, odgajatelj predškolske djece, iz Kloštar Ivanića, Vinogradska 

117, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, na mandat u 

trajanju od 4 (četiri) godine. 

2. Mandat imenovane započinje 1. prosinca 2019. godine i traje do 30. studenog 2023. 

godine   

3. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić na 

sklapanje ugovora o radu u skladu s ovom Odlukom, a s imenovanom iz članka 1. ove 

Odluke. 



4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 
                            

                                                                  Obrazloženje   
            Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić objavilo je dana 08. rujna 2019. 

godine u Večernjem listu, web stranici, oglasnoj ploči te stranicama HZZ-a natječaj za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić. Na natječaj je pristigla jedna 

prijava i to kandidatkinje Grozdane Jakovljević, iz Kloštar Ivanića, Vinogradska 117. Prijava 

je pristigla u propisanom roku, a prijavljena kandidatkinja ispunjava sve uvjete iz natječaja. 

          Člankom 37. stavkom 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine br. 10/97, 107/07, 94/13) propisano je da ravnatelja imenuje i razrješava osnivač 

dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića dok je stavkom 5. istog Zakona 

propisano da se ravnatelj imenuje na četiri godine te ista osoba može biti ponovno imenovana.  

          Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na sjednici održanoj 

dana 25. rujna 2019. godine prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice ustanove Dječjeg 

vrtića proljeće Kloštar Ivanić, te je isti uputilo Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić kao 

osnivaču Dječjeg vrtića. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na sjednici održanoj 29. listopada 2019. 

godine, po razmatranju natječajne dokumentacije i prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Proljeće Kloštar Ivanić riješilo je kao u izreci ove Odluke.  

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke. 

 

                                                         T o č k a 8.  

 

 

Rasprava o prijedlogu za uključivanjem poljoprivrednih/seoskih gospodarstava/vinara s 

područja Općine Kloštar Ivanić u turističku ponudu Grada Ivanić-Grada i donošenje 

Zaključka, 

Predlagatelj: Kluba vijećnika HDZ-a, izvjestitelj Denis Duvnjak. 

Otvara se rasprava.  

U raspravi učestvuju  Denis Duvnjak,  Božidar Balenović, Danijela Bardić, Željko Filipović, 

Josip Tučkorić, Nenad Kukec, Dragan Vuković. 

Zaključuje se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 8 glasova „za“ i 3 suzdržana donosi se 

 

                                                       Z A K L J U Č A K  

                             o uključivanju poljoprivrednih/seoskih gospodarstava/vinara 

                    s područja općine Kloštar Ivanić u turističku ponudu grada Ivanić-Grada 

 

 

                                                                       I. 

           Općinsko vijeće prihvaća inicijativu za uključivanje poljoprivrednih/seoskih 

gospodarstava/vinara s područja općine Kloštar Ivanić u turističku ponudu grada Ivanić-Grada 

putem Turističke zajednice grada Ivanić-Grada. 

 

                                                                      II. 



            Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika na poduzimanje potrebnih radnji i 

pregovaranje sa gradonačelnikom grada Ivanić-Grada kako bi se gospodarstva iz članka I.  

uključila u ponudu Turističke zajednice grada Ivanić-Grada. 

  

                                                                      III. 

             Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranicama Općine 

Kloštar Ivanić. 

 

                                                

 

                                                 T o č k a 9.  

Razno. 

Jelena Lacković Žertuš: Obavijest gospodarstvima koja drže svinje o održavanju sastanka 

07.11.19. u 16:00 sati u Pučkom domu Kloštar Ivanić e predavanju  vezano uz provođenje 

biosigurnosnih mjera. 

 

Završeno u 19,00 sati.  

 

 

 

Zapisničar:                                                             Predsjednik  

                                                                           Općinskog vijeća:  

Lidija Zubatović                                                 Krešimir Bunjevac                  


