Z A P I S N I K
sa treće redovno sazvane sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana
19. srpnja 2017. godine u prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu s početkom u 19
sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Novosel Turković
Danijela, Kristina Špicer, Škrlec Željka, Čavlek Ana, Magdić Mihael, Ivica Kaniški, Krešimir
Grđan, Mirko Cvek, Lončarić Marijan, Težački Milivoj.
Nenazočni: Večerić Dragica i Vjeran Vitez.
Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – načelnik, Robert Đuranec – zamjenik načelnika,
Keretić Damir – voditelj odsjeka za gospodarstvo i komunal, Mario Levatić – pročelnik,
Ankica Grd – voditelj Odsjeka za financije i proračun, Martina Kaniški – zapisničar.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira
da je ovoj sjednici nazočno 13 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja, te da
isti nije imao primjedbi na dnevni red današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa druge
sjednice Općinskog vijeća.
Primjedbe na zapisnik imao je vijećnik Marijan Lončarić koji smatra da je u zapisniku vrlo
šturo napisana rasprava vijećnika po točkama dnevnog reda, te da u toč.4. zapisnika nije
naveden da je sudjelovao u raspravi.
Predsjednik vijeća odgovora kako se sjednice snimaju te stoga postoje tonski zapisi, a što
se tiče rasprave pod toč.4. dnevnog reda predlaže da se u zapisnik upiše vijećnik Marijan
Lončarić koji je sudjelovao u raspravi.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje zapisnik sa druge sjednice Općinskog vijeća sa
prijedlogom da se pod toč.4. dnevnog reda upiše vijećnik Marijan Lončarić koji je
sudjelovao u raspravi, te konstatira da je isti prihvaćen jednoglasno (13 za)
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice,
te konstatira da je isti jednoglasno usvojen kao iz poziva (13 za), kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
2. Donošenje Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Gornji Kneginec,
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Vijećnik Milivoj Težački – ima dopunsko pitanje u svezi pitanja kašnjenja izgradnje
dječjeg vrtića jer nije dobio odgovor u dijelu koji se odnosi na eventualno ugovorenu kaznu
za zakašnjenje, trajanje zakašnjenja, rok dovršetka i poduzete radnje u realizaciji
eventualno ugovorene kazne za zakašnjenje. Traži presliku Ugovora o izgradnji vrtića sa
svim eventualnim izmjenama i dopunama.

Također pita, koji planski dokumenti Općine Gornji Kneginec i projekti imaju proveden
postupak i propisani dokument o procjeni utjecaja na okoliš (strategija razvoja, prostorni
plan, plan izgradnje zabavnog parka i sl.), te dali Općina ima takvih koji to nemaju.
Načelnik – sto se tiče odgovora vijećniku u svezi izgradnje dječjeg vrtića provjeriti će se sa
stručnim službama dali je dati potpun odgovor, a preslika Ugovora može se dostaviti nakon
što se utvrdi dali ne postoje neke zakonske prepreke kao što je tajnost Ugovora.
Što se pak tiče pitanja o planskim dokumentima Općine navedeno smo već primili na
znanje od strane djelatnice Varaždinske županije gđe. Dukši, te napominje kako će Općina
u svemu postupiti prema zakonu.
Vijećnik Marko Brezovec – obrazlaže kako je 12.memorijal 7. gardijske brigade PUMA u
orijentaciji održan u lipnju ove godine na Varaždinbregu, u organizaciji Udruge veterana 7.
gardijske brigade PUMA i orijentacijskog kluba Međimurje, u suradnji s Gradom
Varaždinom, Općinom Gornji Kneginec i Specijalnom bolnicom Varaždinske Toplice i
Ministarstvom branitelja, te da su natjecanja pohodili timovi iz Mađarske, Austrije,
Slovenije, Italije i Hrvatske ukupno preko 560 natjecatelja. Stoga pita dali je udruzi ratnih
veterana proslavljene 7.gardijske brigade PUMA, DVD Varaždinbreg naplatio korištenje
terena TRC Gora (bilo preko izdanog računa ili kroz donaciju) i u kojem iznosu, da li je do
današnjeg dana, 19.07.2017. godine i u kojem iznosu naplaćeno određenoj političkoj
grupaciji korištenje navedenog terena dana 07.07. ove godine. Traži se pisani odgovor.
Načelnik – pitanje će se uputiti DVD-u Varaždinbreg.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika prelazi se na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
- Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji je
temeljem odredbi članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi),
članka 43. Statuta Općine Gornji Kneginec i članka 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Gornji Kneginec podnio Općinskom vijeću vrlo opširno Izvješće o radu općinskog
načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Težački Milivoj i Ivica Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine, te konstatira da je isto većinom glasova usvojeno s
11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ načelniku Goranu Kaniški koji je
obrazložio kako je na inicijativu Državne geodetske uprave pokrenut postupak određivanja
ulice za dio Topličke ulice u Gornjem Knegincu, a gdje se između ostalog nalazi Osnovna
škola Kneginec Gornji i novi dječji vrtić u izgradnji. Predlaže se Općinskom vijeću da
navedenoj ulici odredi ime "Ulica učitelja Vjekoslava Kezele". Pokojni Vjekoslav Kezele bio
je poznati učitelj u Osnovnoj školi u Gornjem Knegincu. Kako je ovaj kneginečki učitelj
značajno doprinio razvoju obrazovanja na kneginečkom području, predlaže se po njemu
odrediti ime ulice.

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključili su se vijećnici Krešimir Grđan, Težački Milivoj i Marijan
Lončarić.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Gornji Kneginec, te konstatira
da je isto jednoglasno usvojeno s 13 glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
- Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
obrazložio kako u Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec, koje ima 15 članova,
mandate dijeli 5 političkih stranaka i 2 člana Općinskog vijeća izabrana s liste grupe birača.
Sukladno zakonskim odredbama, u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu
planirana su sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec. Za svakog člana
Općinskog vijeća utvrđuju se jednaki iznosi sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću. Za svakoga
izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu, a određenog u
članku 5. stavku 1. Zakona. U Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2017. godinu
osigurana su sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću u ukupnom iznosu od 31.000,00 kuna (dio iz tekuće rezerve), odnosno
2.000,00 kuna po članu godišnje i 200,00 kuna za svakog člana podzastupljenog spola u
Općinskom vijeću.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu koja je uslijedila uključio se vijećnik Milivoj Težački.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje
Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec, te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno
s 13 glasova ZA.
Prije završetka sjednice predsjednik Vijeća i načelnik pozivaju vijećnike na svečanu
sjednicu te na ostale programe povodom proslave Dana Općine Gornji Kneginec.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,12 sati.
Zapisnik sastavila:
Martina Kaniški

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf

