Z A P I S N I K
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 10. srpnja 2018. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu s početkom u 19,00 sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Danijela Novosel
Turković, Dragica Večerić, Željka Škrlec, Ana Čavlek, Kristina Špicer, Mihael Magdić, Ivica
Kaniški, Vjeran Vitez, Mirko Cvek, Marijan Lončarić, Milivoj Težački i Krešimir Grđan.
Nenazočni: Ostali nazočni: Goran Kaniški, ing. – općinski načelnik, Mario Levatić – pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira da je
ovoj sjednici nazočno 15 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako sjednica započinje s radom u 19,05 sati.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja čiji članovi nisu
imali primjedbi na dnevni red i materijale današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa 13. sjednice
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec. Kako nije bilo primjedbi na zapisnik isti se prihvaća
jednoglasno (15 za).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje dnevni red sjednice te konstatira da je isti jednoglasno usvojen
(15 za), kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada Općine Gornji Kneginec,
2. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu nekretnina za postavljanje reklamnih
panoa,
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa
Dječjeg vrtića „Bubamara“,
4. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Stjepana Sekačića
iz Gornjeg Kneginca, Toplička 89a,
5. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Željka Bukala
iz Varaždin Brega, Banjščina 68A,
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
Otvara se aktualni sat vijećnika.
Marijan Lončarić – iznosi primjedbu građana i svoju osobnu na cijenu prikupljanja komunalnog
otpada jer je činjenica da usluga prepolovljena. U odluci koju je ranije donijelo Općinsko vijeće
pozivamo se na uredbu u kojoj piše kako građane treba poticati na odvajanje otpada pa mu se ovo ne
čini kao stimulacija. Ranije je govoreno kako će se građane educirati o prikupljanju otpada, a u
međuvremenu je građanima od Čistoće došao prijedlog ugovora s povećanom cijenom, a koji

ugovor bi trebalo potpisati. Kako smo suosnivači Čistoće, odnosno ako jesmo, pita možemo li
raspisati novu koncesiju po drugim uvjetima. Cilj nam je odvajati otpad, a građani moraju biti
informirani.
Općinski načelnik - odgovara kako je Općina maksimalno izašla u susret građanima popunjavanjem
izjava, o cijeni usluge je mnogo razgovarano, pratit će se situacija sljedećih 6 mjeseci. Općina je
suvlasnik Čistoće, ali većinski vlasnik ima najveći utjecaj prilikom donošenja odluka. Mjesečna
cijena po općinama i gradovima je vrlo različita pa ne znamo kako se došlo do tih cijena. Općina
Gornji Kneginec je u donjem rangu cijene, ali svakako nam struktura cijene nije dovoljno jasna pa
predlaže u mjesecu rujnu održati tematsku sjednicu po pitanju ove problematike. Edukacija će se
provoditi s našim partnerom na projektu Općinom Sveti Ilija, kad dobijemo ugovor o financiranju.
Dodatne kante i biokompostere će dobiti Općina, a ne Čistoća, pa u slučaju da se promijeni pružatelj
usluge, navedene posude nam ostaju. Treba dogovoriti s Čistoćom da građani mogu dodatne žute
vreće preuzeti na reciklažnom dvorištu.
Predsjednik Općinskog vijeća je podržao tematsku sjednicu.
Mirko Cvek - slaže se s tematskom sjednicom samo s jednom točkom, a to je odvoz smeća. Navodi
kako su problem žute vreće i miris iz kanti. Također, Čistoća je skupljala otpad s otvorenim
kamionom što je neprihvatljivo. Navodi kako je odvoz smeća dva puta mjesečno premalo.
Općinski načelnik - je upozorio na penale koje Općina mora platiti ako se više od polovice otpada
neće odvajati. Stoga je bitna selekcija na kućnom pragu.
Milivoj Težački – upozorio je kako se Varaždinsko-toplička gora počela puniti smećem među
ostalim zbog manjka edukacije građana. Naime, proširila se priča prema kojoj ljudi misle da ako
neće stavljati crnu kantu na pražnjenje da neće ništa platiti. Rubovi šume su se zato počeli puniti
smećem pa podržava tematsku sjednicu.
Krešimir Grđan – na internetsku stanicu predlaže staviti brošuru i raspored odvoza otpada.
Općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća su se se složili s prijedlogom.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o dodjeli nagrada Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke o dodjeli nagrada Općine Gornji Kneginec.
Predlaže se nagradu za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodijeliti Udruzi
vinogradara i voćara „Varaždin Breg“.
Nagradu za doprinos ugledu i promociji Općine Gornji Kneginec predlaže se dodijeliti Sportskom
ribolovnom društvu „Ostriž“ Kneginec i članovima zbora sv. Marije Magdalene iz Gornjeg
Kneginca.
Općinski načelnik je naveo kako će se nevezano na ovu odluku Općinskog vijeća dodijeliti i posebna
priznanja Općinskog načelnika Karlu Hruškaču, Nogometnom klubu Dubravka-Zagorac i
Vatrogasnoj zajednici Općine Gornji Kneginec.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o dodjeli
nagrada Općine Gornji Kneginec te konstatira da je isto usvojeno s 15 glasova ZA.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu nekretnina za postavljanje reklamnih panoa
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
obrazložio prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu nekretnina za postavljanje reklamnih
panoa. Sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova
neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava proveden je
postupak javnog natječaja za davanje u zakup lokacija u Poduzetničkoj zoni Kneginec, uz spojnu
cestu na autocestu Zagreb-Goričan, čvor ukupno 8 panoa dimenzije do 12 m2. Na natječaj je stigla
jedna ponuda. Ponuda ponuditelja Europlakat d.o.o., Zagreb, Zagorska 2 je pravodobna, potpuna i
zadovoljava uvjete utvrđene natječajem. Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke o
sklapanju Ugovora o zakupu nekretnina za postavljanje reklamnih panoa, na rok od 10 godina po
cijeni od 4.000,00 kuna po panou godišnje. Europlakat je ujedno dosadašnji zakupnik predmetnih
nekretnina temeljem Ugovora o zakupu nekretnina za postavljanje reklamnih panoa na području
Općine Gornji Kneginec od 12. kolovoza 2008. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili Krešimir Grđan te Marijan Lončarić. Marijan Lončarić je predložio da se
ugovorom traži zadužnica na veći iznos, a ne 5.000,00 kuna. Općinski načelnik prihvaća prijedlog
vijećnika Marijana Lončarića, traži da se u ugovoru iznos zadužnice promijeni s 5.000,00 kuna na
10.000,00 kuna te da se usvoji prijedlog Odluke.
Kako više bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
sklapanju Ugovora o zakupu nekretnina za postavljanje reklamnih panoa te konstatira da je isto
jednoglasno usvojeno s 15glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg
vrtića „Bubamara“
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je obrazložio
prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića
„Bubamara“. Ovim izmjenama Odluke mijenja se članak 8. Odluke koji se odnosi na učešće
roditelja/skrbnika u cijeni vrtića za dijete polaznika programa izvan područja Općine Gornji
Kneginec. U slučaju da druga lokalna samouprava neće sufinancirati boravak djeteta u Dječjem
vrtiću Bubamara, roditelj plaća punu ekonomsku cijenu vrtića.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
izmjeni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića „Bubamara“ te
konstatira da je isto usvojeno sa 15 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Stjepana Sekačića iz
Gornjeg Kneginca, Toplička 89a

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
ukratko obrazložio prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Stjepana
Sekačića iz Gornjeg Kneginca, Toplička 89a.
Primljen je zahtjev Stjepana Sekačića iz Gornjeg Kneginca, Toplička 89a kojim traži da se oslobodi
obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu, izgrađenu zgradu - klijet, izgrađenu na
zemljištu č.k.br. 453/6 k.o. Varaždin Breg, u naselju Varaždin Breg, Dugi Vrh 4/2 u iznosu od
4.043,40 kuna. U zahtjevu Stjepan Sekačić navodi kako ima status branitelja iz Domovinskog rata
pa slijedom toga traži oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.
Uvidom dokumentaciju utvrđeno je kako je Stjepan Sekačić u Domovinskom ratu sudjelovao
ukupno 261 dan. Predlaže se Stjepana Sekačića osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa u
iznosu od 2.021,70 kuna, odnosno 50 % ukupno obračunatog iznosa komunalnog doprinosa.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Stjepana Sekačića iz Gornjeg Kneginca, Toplička
89a te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Željka Bukala iz
Varaždin Brega, Banjščina 68A
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ pročelniku Mariu Levatiću koji je
ukratko obrazložio prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Željka
Bukala iz Varaždin Brega, Banjščina 68A. Primljen je zahtjev Željka Bukal iz Varaždin Brega,
Banjščina 68a kojim traži oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu,
izgrađenu zgradu - stambena zgrada, izgrađeno na zemljištu č.k.br. 1254 k.o. Varaždin Breg u
naselju Varaždin Breg, Banjščina 68a u iznosu od 10.254,00 kuna. U zahtjevu Željko Bukal navodi
kako ima status branitelja iz Domovinskog rata te slijedom toga traži oslobođenje od plaćanja
komunalnog doprinosa. Uvidom dokumentaciju utvrđeno je kako je Željko Bukal u Domovinskom
ratu sudjelovao ukupno 10 mjeseci i 12 dana te je zemljišno-knjižni vlasnik ozakonjene zgrade.
Predlaže se Željka Bukala osloboditi od plaćanja utvrđenog komunalnog doprinosa.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Željka Bukala iz Varaždin Brega, Banjščina 68A
te konstatira da je ista jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je naveo kako
u Izvješću želi skrenuti pažnju na dio gdje je navedeno što je kandidirano od projekata prema
ministarstvima, a naveo je za koje prijave na natječaje očekuje da će se svakako pozitivno riješiti.
Naveo je kako je u završnoj fazi rješavanje statusa državnog zemljišta u Poduzetničkoj zoni
Kneginec potrebnog za potencijalnog investitora Zimlet. Istaknuo je kako se svi sadržaji povodom
Magdalenja 2018. sele u centar Gornjeg Kneginca kod župne crkve, a istaknuo je i neke od tih
sadržaja.

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili Marijan Lončarić i Milivoj Težački koji su naveli razloge zbog kojih ne
mogu podržati Izvješće općinskog načelnika. Općinski načelnik je naveo kako je u Izvješću trebalo
stajati kako je Općina za financijska sredstva kandidirala 14, a ne 12 projekata.

Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Zaključka o
prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
godine, te konstatira da je isto usvojeno s 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19,53 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.

