Z A P I S N I K
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 21. siječnja 2019. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c s početkom u 18,00
sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, Bruno Bregović, Marko Brezovec, Danijela Novosel
Turković, Dragica Večerić, Željka Škrlec, Mihael Magdić, Ivica Kaniški, Mirko Cvek, Marijan
Lončarić, Krešimir Grđan, Milivoj Težački, Ana Čavlek, Kristina Špicer, Vjeran Vitez (priključio se
u 13. minuti sjednice).
Nenazočni: Ostali nazočni: Goran Kaniški – općinski načelnik, Robert Đuranec – zamjenik općinskog načelnika,
Mario Levatić, Damir Keretić, Ankica Grd – službenici Jedinstvenog upravnog odjela.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić pozdravlja nazočne vijećnike i konstatira da je
ovoj sjednici nazočno 14 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik utvrđuje kako Općinsko vijeće započinje ovu sjednicu u 18,05 sati.
Izvještava kako je prije današnje sjednice održan Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za
financije i proračun te čiji članovi nisu imali primjedbi na dnevni red i materijale današnje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na verifikaciju zapisnika sa 19. sjednice
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se zapisnik prihvaća jednoglasno (14 ZA).
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić prelazi na dnevni red današnje sjednice, daje na
glasovanje dnevni red sjednice te konstatira da je isti jednoglasno usvojen (14 ZA), kako sljedi:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2018. godine,
2. Donošenje:
- Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
- Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu,
3. Donošenje Odluke o doznačivanju sredstava za projekt „Nove inkluzivne usluge za učenje,
rad i rast u lokalnoj zajednici“,
4. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine
Gornji Kneginec na korištenje udrugama,
5. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Gornji
Kneginec,
6. 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,
7. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Gornji Kneginec za
razdoblje od 2019. do 2020. godine,
8. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 1/2019 o praćenju stanja okoliša na zatvorenom
odlagalištu komunalnog otpada u Gornjem Knegincu,
9. Donošenje Odluke o donošenju dopune Procjene rizika od velikih nesreća na području
Općine Gornji Kneginec.
Otvara se aktualni sat vijećnika.

Danijela Novosel Turković – aktualizirala bi pitanja koja su davno postavljena. Zanima ju gdje se
stalo s radovima na lokalnoj cesti kroz Mali vrh, Varkom treba riješiti svoje, da li se to požuruje,
gdje se s tim stalo, ta cesta je sva pokrpana.
Cesta Kralja Zvonimira u Lužanu B. - dionica od zdenca do križanja s Dugim vrhom je također loša,
u zimi je katastrofa. Postoje dva ugibališta, ali su neuređena, trebalo bi ih pošljunčati, treba se s
autom vraćati natrag ako se trebaju mimoići vozila. Osobito je problem kod snijega, cesta je uska,
kombi je otišao u grabu, a kako tu vozi školski autobus predlaže da se Županijskoj upravi za ceste
šalje ako je potrebno dopis svaki mjesec, kako bi se isto uredilo.
Kod Češljaša djeca izlaze iz školskog autobusa i pješače glavnom cestom, bez pločnika po Glaviću.
Brinu ju lokacije gdje su pocijepani vinogradi, sve je pocijepano, neki plan nešto, neki su od vrtova
odustali radi srna koje sve pojedu, pa su sad tu i divlje svinje pred pragom. Gorice se cijepaju, s
puškama će trebati hodati oko kuća. Zapušteno je Hoićevo preko njezine kuće, da li se to pokraj
ceste može počistiti jer joj to oko nje liči pomalo na divljinu.
Odgovore je dao općinski načelnik. Cesta Mali vrh – pisalo se Varkomu, plan je da se ide s tim
nakon Halića, ne može se točno reći termin radova. Cesta Kralja Zvonimira – ŽUC ne reagira na
inicijative Općine, Općina se spremna i financijski uključiti u sufinanciranje, očekuje da ŽUC počne
rješavati problematiku. S Hrvatskim cestama će se pokušati riješiti problem nogostupa kroz Glavić,
no dio ceste ne ide kroz općinu Gornji Kneginec. Komunalni redar šalje inspekciji prijave za
zapuštene vinograde, no inspekcija ne rješava problematiku zbog malog broja inspektora. Problem
srna i svinja – možemo donijeti pravilnik da se unutar naselja može dozvoliti odstrjel pojedinih vrsta
divljači u suradnji s lovcima. Neuređeno zemljište Koić – tu je Općina poduzela potrebno.
Sjednici se u 13. minuti priključio vijećnik Vjeran Vitez.
Dragica Večerić - u Turčinu ima dosta problema s trgovinom Hrgarek. Da li se što rješavalo po
pitanju problema smeća, odnosno „bombica“ od alkohola, baca se na pločnike. Također, postoji
problem smrada iza objekta, ima puno kartona i papira po cesti. Nema koša kod objekta, rekla je
vlasniku trgovine Hrgarek da neka više ne prodaje te „bombice“
Odgovor dao općinski načelnik, naveo je kako je problem koševa na otvorenom jer otpad onda
ostavljaju osobe koje ne žive na području općine Gornji Kneginec.
Vijećnik Krešimir Grđan je predložio da se u odluku o komunalnom redu stavi da nema
konzumiranja alkohola na javnom mjestu. Te „bombice“ ne ostavljaju stanovnici Turčina, nego
radnici koji ovdje prolaze na posao.
Mirko Cvek – u nekoliko navrata je prijavio lampu koja ne radi u Gornjem Knegincu kod kućnog
broja 19. U 11. i 12. mjesecu je lampa blinkala, odnosno palila se i glasila svakih par sekundi, sada
uopće ne svijetli, a nalazi se na pješačkom prijelazu pa sada isti nije osvijetljen. Osoba koja
popravlja lampu mora napraviti posao kako treba, ne samo „potuči“ po lampi, nego zamijeniti
potrebni dio, jer u suprotnom lampa ne svijetli već na večer istog dana.
Damir Keretić je odgovorio kako će se ovo riješiti.
Vijećnik je također pitao da li se razmišlja o sjednici na kojoj će biti jedna od točaka i problematika
otpada. Općinski načelnik je rekao kako se priprema.
Kako više nije bilo pitanja i rasprave vijećnika, predsjednik vijeća zaključuje aktualni sat te se
prelazi na dnevni red.
TOČKA 1. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
prezentirao Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018.
godine.

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Milivoj Težački, Mirko Cvek i Ivica Kaniški, a odgovore i
obrazloženja je dao općinski načelnik Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Zaključka o
prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018.
godine.
Konstatira da je Izvješšće usvojeno sa 13 glasova ZA, 2 PROTIV.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje:
- Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu
- Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Robertu Đurancu, zamjeniku općinskog
načelnika, koji je ukratko obrazložio prijedlog Analize i Plana.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Krešimir Grđan, a odgovor i obrazloženje je dao zamjenik općinskog
načelnika Robert Đuranec.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Analize
stanja sustava civilne zaštite Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu i Plana razvoja sustava civilne
zaštite Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15
glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o doznačivanju sredstava za projekt „Nove inkluzivne usluge za učenje, rad
i rast u lokalnoj zajednici“
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Ankici Grd koja je ukratko obrazložila
prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
doznačivanju sredstava za projekt „Nove inkluzivne usluge za učenje, rad i rast u lokalnoj zajednici“
te konstatira da je Odluka jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine
Gornji Kneginec na korištenje udrugama
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Mirko Cvek i Krešimir Grđan. Odgovore i obrazloženja dali su
općinski načelnik Goran Kaniški i Mario Levatić. Kako više nije bilo rasprave predsjednik
Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele

prostora u vlasništvu Općine Gornji Kneginec na korištenje udrugama te konstatira da je isto
jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluka.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o visini
paušalnog poreza po krevetu na području općine Gornji Kneginec te konstatira da je Odluka
jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.
TOČKA 6. 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 Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Milivoj Težački, a odgovor je dao općinski načelnik Goran Kaniški.
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 usvojeno s 13 glasova ZA, 2 PROTIV.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Gornji Kneginec za
razdoblje od 2019. do 2020. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Robertu Đurancu, zamjeniku općinskog
načelnika, koji je ukratko obrazložio prijedlog Programa.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Programa
potpora u poljoprivredi na području općine Gornji Kneginec za razdoblje od 2019. do 2020. godine
te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora broj 1/2019 o praćenju stanja okoliša na zatvorenom
odlagalištu komunalnog otpada u Gornjem Knegincu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Damiru Keretiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Krešimir Grđan i Milivoj Težački, a odgovore i obrazloženje je
dao općinski načelnik Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
sklapanju Ugovora broj 1/2019 o praćenju stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu komunalnog
otpada u Gornjem Knegincu te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o donošenju dopune Procjene rizika od velikih nesreća na području općine
Gornji Kneginec
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Robertu Đurancu, zamjeniku općinskog
načelnika, koji je ukratko obrazložio prijedlog Programa.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Krešimir Grđan.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
donošenju dopune Procjene rizika od velikih nesreća na području općine Gornji Kneginec
te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19,20 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.

