Z A P I S N I K
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održane dana 18. ožujka 2019. godine u
prostorijama Općine Gornji Kneginec u Turčinu, Trg dr. Franje Tuđmana 2c s početkom u 19,00
sati.
Nazočni vijećnici: Miroslav Bubnjarić, 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.
Nenazočni: Bruno Bregović
Ostali nazočni: Goran Kaniški – općinski načelnik, Robert Đuranec – zamjenik općinskog načelnika,
Mario Levatić, Damir Keretić, Ankica Grd – službenici Jedinstvenog upravnog odjela, Martina
Hrnčić – ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara.
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 19,04 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 20. 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 Odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Bubamara,
2. Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i
korisnicima zajamčene minimalne naknade,
3. Donošenje Odluke o uključenju Općine Gornji Kneginec u program izgradnje stanova po
Programu društveno poticane stanogradnje,
4. Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju
stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec,
5. Donošenje Programa poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu,
6. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje
voda,
7. Donošenje Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za
2018. godinu,
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih
građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom u 2018. godini,
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu,
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Gornji Kneginec za 2018. godinu.

Otvara se aktualni sat vijećnika.
Milivoj Težački – pitanje upućujem gospodinu predsjedniku. Ukratko, gospodine predsjedniče, da li
smatrate korisnim i jeste li spremni, voljni ili hoćete se založiti da se eventualno sjednice ovog dijela
internetski prenose? Mislim da bi to bilo korisno u ime transparentnosti ovoga rada. To je sve
uobičajenija praksa kod drugih jedinica i lokalne i područne samouprave. Osim toga, mislim da bi na
neki način doprinjelo i kvaliteti rada. Osim toga, evo vladajuća većina ima krasne mlade vijećnike, i
lijepe, koji bi se mogli predstaviti više javnosti, a i službenice i gošće. Internetski video prijenos, kak
na primjer ima Varaždin. Molim pisani odgovor.
Miroslav Bubnjarić – za to trebaju biti prvo zadovoljeni neki tehnički uvjeti, a vjerojatno i neka
ulaganja. Pisani odgovor će biti na sljedećoj sjednici.
Krešimir Grđan – predlažem da uvedemo praćenje kvalitete zraka. Obzirom da smo vrlo popularno
područje i za industriju i poduzetničku zonu, a između ostalog smo i dosta naseljeni, da li bi mogli
svojevremeno uvesti nekakvu uslugu, provesti uslugu praćenja kvalitete zraka, znači to se ne bi
radilo na mjesečnoj, nego možda na godišnjoj razini. Između ostalog, smatram da bi i zbog daljnjih
turističkih strategija taj podatak dobro došao i potencijalno za mještane Gornjeg Kneginca ili one
koje bi željeli useliti na ovo područje. Između ostalog, da vidimo koja nam je kvaliteta, ako ju
imamo. S druge strane, za nas postojeće stanovnike, da vidimo da li imamo kvalitetu zraka ili
nemamo, obzirom da smo još uvijek u području baliranog otpada sa sjeverne strane i u industriji
koja nam je u samom centru Turčina.
Goran Kaniški – to je jedan dobar prijedlog. Vidimo oko nas je sve više onečišćivača i u smislu
mirisa, sve ono što smeta kvaliteti života na našem području. Ako se razmišlja o tome, to onda
moramo vidjeti, najbolje bi bila kupnja jedne stanice. Mislim da je dugoročno isplativije kupiti
stanicu pa imati kompjutersko očitovanje, a putem internet stranice Općine može se u sekundi pratiti
stanje zraka. Naravno, stručnjaci trebaju odabrati poziciju na području općine.
Krešimir Grđan – moje pitanje nije bilo vezano za deponij. Imamo dušične okside, sumporne okside,
ugljik monoksid, imat ćemo povećani promet, kružni tok, opterećenja prometa. Znači, nije nužno da
je to deponija. Za godinu, dvije, tri, Općina može uvesti restrikcije prometovanja, gledajmo
unaprijed što nas može očekivati, pa ćemo se moći budžetirati sa nekim drugim sredstvima. Ne mora
ovo biti direktno vezano za deponij.
Goran Kaniški – to možemo kandidirati Ministarstvu zaštite okoliša.
Mihael Magdić – Pitanje se odnosi na vanjski dio Osnovne škole Kneginec Gornji. Da li postoji
mogućnost da se u sklopu javne rasvjete osvijetli vanjski dio. U zimskom periodu dvorana je cijelo
vrijeme u upotrebi, a imamo i stalno neke priredbe, manifestacije.
Goran Kaniški – Jedna od opcija je da mi damo sredstva školi, ali da prije toga odradimo projekt,
znači da se oko škole, da li putem kandelabera ili na sam objekt škole napravi razvod putem LED
reflektora da školu okolo osvjetlimo. Ja sam za to da ide na objekt, sigurnije je i jednostavnije.
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 davanju prethodne suglasnosti na nacrt Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg
vrtića Bubamara
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
prezentirao prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Bubamara te dao riječ ravnateljici Martini Hrnčić koja je prezentirala prijedlog
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.

U raspravu se uključio vijećnik Krešimir Grđan, a odgovor i obrazloženje je dao općinski načelnik
Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke i
konstatira da je Odluka donesena jednoglasno sa 14 glasova ZA.
TOČKA 2. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i
korisnicima zajamčene minimalne naknade
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
prezentirao prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima
i korisnicima zajamčene minimalne naknade (uskrsnice) u pojedinačnom iznosu od 150,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Milivoj Težački i Mirko Cvek, a odgovore i obrazloženja je dao
općinski načelnik Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene
minimalne naknade te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 3. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o uključenju Općine Gornji Kneginec u program izgradnje stanova po
Programu društveno poticane stanogradnje
TOČKA 4. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju
stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec
Prihvaćen je prijedlog općinskog načelnika da se točke 3. i 4. objedine.
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluka.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Krešimir Grđan, Milivoj Težački i Mirko Cvek, a odgovore i
obrazloženja je dao općinski načelnik Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
uključenju Općine Gornji Kneginec u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane
stanogradnje i Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju
stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec, te
konstatira da su odluke usvojene jednoglasno s 14 glasova ZA.
TOČKA 5. DNEVNOG REDA
Donošenje Programa poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je ukratko
obrazložio prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Marijan Lončarić i Krešimir Grđan, a odgovore i obrazloženja je
dao općinski načelnik Goran Kaniški.

Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Programa
poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu, te konstatira da je Program
jednoglasno usvojen s 12 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA.
TOČKA 6. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ općinskom načelniku koji je obrazložio
prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda obveznici naknada ili članovi zajedničkog kućanstva kojima je utvrđena obveza plaćanja naknada, a
koji su operativni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja 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
oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda te konstatira da je ista
usvojena jednoglasno s 14 glasova ZA.
TOČKA 7. DNEVNOG REDA
Donošenje Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za
2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Mariu Levatiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Izvješća.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Izvješća o
korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu te konstatira da je
isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 8. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih
građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom u 2018. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Damiru Keretiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke i Izvješće.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu se uključio vijećnik Milivoj Težački, a odgovor i obrazloženje je dao općinski načelnik
Goran Kaniški.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja
komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini te
konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 9. DNEVNOG REDA
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Damiru Keretiću koji je ukratko
obrazložio prijedlog Odluke i Izvješće.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje donošenje Odluke o
usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Gornji Kneginec za 2018. godinu te konstatira da je isto jednoglasno usvojeno s 14 glasova ZA.
TOČKA 10. DNEVNOG REDA
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Gornji Kneginec za 2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Bubnjarić daje riječ Damiru Keretiću koji je ukratko
obrazložio Izvješće.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
U raspravu su se uključili vijećnici Marijan Lončarić, Milivoj Težački, Mirko Cvek, Krešimir Grđan,
a odgovore i obrazloženja su dali općinski načelnik Goran Kaniški i Damir Keretić.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20,51 sati.
Zapisnik sastavio:
Mario Levatić

Predsjednik Vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag. inf.

