
    

               

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 

         KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

               ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KALNIK 

      Općinsko vijeće 

   

KLASA: 021-05/18-01/06 

URBROJ: 2137/23-18-2 

Kalnik, 27. prosinca 2018.    

 

 Z A P I S N I K   

 

 sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane u četvrtak, 27. prosinca 2018. godine s 

početkom u 19,00 sati u zgradi Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.  

 

Sjednica je sazvana elektronskim putem pozivom od 21. prosinca 2018. godine, KLASA: 021-05/18-01/06, 

URBROJ: 2137/23-18-1, sukladno članku 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik (Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 16/14. i 4/18). 

 

Sjednicu vodi i otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik Igor Tomić koji utvrđuje da sjednici od 

ukupno 10 vijećnika prisustvuje njih 7, i to: Igor Tomić, Zoran Pugar, Valek Hrlec, Vilim Varović, Ivan Car, 

Josip Štragelj i Danijel Hrg, odnosno da sjednici prisustvuje potrebna većina članova Općinskog vijeća radi 

donošenja pravovaljanih odluka.  

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća bili su Zdenka Pugar, Stjepan Koretić i Božidar Kovačić te nisu opravdali 

svoj izostanak.  

 

Od ostalih pozvanih, sjednici su prisustvovali: Mladen Kešer (načelnik Općine Kalnik), Mario Filipašić 

(zamjenik načelnika Općine Kalnik), Jasmina Žibrin (pročelnica JUO Općine Kalnik), Ana Dejanović (viši 

referent JUO Općine Kalnik), Mira Fadiga (računovođa), Željko Car (direktor Life Kalnik d.o.o. i Komunalno 

poduzeće Kalnik d.o.o.),  

Od medija prisustvovao je Radio Križevci (Vjekoslav Ban). 

 

Predsjednik daje na usvajanje zapisnik sa 10. sjednice održane 27. studenoga 2018. godine, a Općinsko je 

vijeće bez rasprave sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo navedeni zapisnik.  

 

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog dnevnog reda, dopuna nije bilo. Konstatira da je bez rasprave, sa 6 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV, usvojen sljedeći 

 

DNEVNI RED:  

1. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kalnik u 2018. godini, 

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kalnik u 2018. godini, 

3. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2018. 

godini, 

4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Kalnik u 2018. godini, 

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

Kalnik u 2018. godini, 

6. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 

2018. godini, 

7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 

godinu, 
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8. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine u k.o. Borje u vlasništvu Općine 

Kalnik, 

9. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na 

području Općine Kalnik, 

10. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik, 

11. Aktualna pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 

 

Točka 1. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se planirana programska sredstva za održavanje komunalne 

infrastrukture povećavaju za 141.000 kuna i sada iznose 351.000 kuna, a raspoređena su na ostvarene 

aktivnosti - održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina i  javne rasvjete te održavanje groblja. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 1. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN 

donijelo 

 

PROGRAM  

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 2. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se planirana programska sredstva za gradnju objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture umanjuju za 12.940.500 kuna i sada iznose 3.914.000 kuna, a raspoređena su na 

rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC01 u iznosu od 3.564.000 kuna i rekonstrukciju i dogradnju Društvenog 

doma u naselju Gornje Borje u iznosu od 350.000 kuna. Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC01 

ugovoren je u iznosu od 6,5 milijuna kuna tako da će se preostala sredstva ostvariti u 2019. godini i zatvoriti 

investicija u 100%-om iznosu iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Projekt 

rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma u naselju Gornje Borje pokriven je proračunskim sredstvima i 

sredstvima MRRFEU.  

VIJEĆNIK DANIJEL HRG postavlja pitanje da li su radovi na Domu u Gornje Borju sa spomenutih 350.000 

kuna završeni ili se nastavljaju. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da je napravljena prva faza rekonstrukcije objekta koja je 

ugovorena u vrijednosti cca pola milijuna kuna i rok završetka radova produljen je do 5. mjeseca 2019. radi 

zatvaranja financijske konstrukcije. Navodi da nakon roh bau gradnje slijedi velika investicija od 4 milijuna 

kuna - unutarnje uređenje i opremanje objekta, a sami tijek provedbe projekta uvelike ovisi o visini 

raspoloživih sredstava koje će općina osigurati apliciranjem na natječaje.   

VIJEĆNIK ZORAN PUGAR postavlja pitanje što se planira s Domom hrvatskih branitelja na Kalniku. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da će dom biti nestambeni objekt sa proširenom dvoranom, 

upravom - uredima, kuhinjom, vešerajem i sl., s funkcijom servisnog centra za sve rekonstruirane domove za 

stare i nemoćne osobe. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 2. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 3. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se planirana programska sredstva za javne potrebe u kulturi 

umanjuju za 473.000 kuna i sada iznose 749.000 kuna, a odnose se na interventne investicije na objektima 

kulturne baštine (Stari grad Veliki Kalnik, župna crkva sv. Brcka, kapela sv. Andrije, župni dvor), programske 
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aktivnosti i materijalne troškove Turističke zajednice Općine Kalnik i poticanje kulturno-umjetničkog 

amaterizma i manifestacija udruga. 

VIJEĆNIK DANIJEL HRG postavlja pitanje što se konkretno radi na Starom gradu jer nije vidljiv napredak 

niti izvršeni radovi. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je u 2018. godini uređeno svetište i kapela sv. Katarine i da su 

za investiciju rekonstrukcije Starog grada sredstava u iznosu 200.000 kuna godišnje nedostatna da bi izvedeni 

radovi bili primjetni jer su preskupi i mogu ih obavljati samo za to certificirani izvoditelji. Smatra da 

interventnim (vatrogasnim) mjerama Stari grad nikad neće biti uređen.  

VIJEĆNIK DANIJEL HRG postavlja pitanje da li je stavka od 60.000 kuna predviđena za uređenje pastoralnog 

centra ili župnog dvora. 

PROČELNICA JASMINA ŽIBRIN odgovara da je ta stavka donacija Župi sv. Brcka biskupa Kalnik.  

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 3. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA 

i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi  

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 4.  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se planirana programska sredstva za javne potrebe u 

predškolskom odgoju i obrazovanju umanjuju za 84.000 kuna i sada iznose 156.000 kuna, zbog manjeg 

ostvarenja aktivnosti „Provođenje programa dječjeg vrtića i male škole“. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 4. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 5. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da se planirana programska sredstva za javne potrebe u osnovnom 

školstvu umanjuju za 43.600 kuna i sada iznose 17.400 kuna, zbog manjeg ostvarenja aktivnosti „Nabava 

udžbenika od 1. do 8. razreda“.  

 

Nema rasprave. Pod točkom 5. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

PROGRAM  

o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 6. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER obrazlaže da je vidljiva socijalna aktivnost općine kroz izdvojena sredstva 

pomoći za novorođenčad, pomoći ugroženim kućanstvima i samcima, kroz sufinanciranje prehrane učenika u 

školskim kuhinjama i sufinanciranje troškova gerontodomaćice, kroz potporu Hrvatskom Crvenom križu 

Križevci i pomoć za nabavu ogrjeva. Navodi da je zatražio popis korisnika koje obilazi gerontodomaćica i 3 

zaposlene gerontodomaćice prema programu Zaželi te da nije zadovoljan viđenim, smatra da ljudi više nemaju 

mjere u traženju socijalne pomoći.   

VIJEĆNIK VILIM VAROVIĆ moli da mu se dostavi na uvid predmetni popis korisnika, nakon čega se 

zamjenik načelnika Mario Filipašić poziva na Zakon o zaštiti osobnih podataka vezano uz distribuciju istih. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER konstatira da će se vijećniku Vilimu Varović dostaviti popis korisnika usluga 

gerontodomaćice Animire Varović i triju gerontodomaćica zaposlenih po programu Zaželi.   

VIJEĆNIK DANIJEL HRG postavlja pitanje koliko je korisnika pomoći za nabavu ogrjeva i koliko je 

isplaćeno pomoći za novorođenčad. 
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ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ obrazlaže da je 9 korisnika pomoći za nabavu ogrjeva, 

Županija osigurava i doznačuje sredstva općini, a općina tada isplaćuje sredstva krajnjim korisnicima. 

Isplaćeno je 11 pomoći za novorođenčad, pomoć za 1. i 2. dijete iznosi 1.000 kuna, a za 3. i sljedeće dijete 

2.000 kuna. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 6. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA 

(jednoglasno) donijelo 

 

PLAN  

o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi  

na području Općine Kalnik u 2018. godini 

 

Točka 7. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

NAČELNIK MLADEN KEŠER navodi da je proračun konačno u suficitu, tekući prihodi i primici proračuna 

prema predloženim Izmjenama i dopunama za 2018. iznose 8.514.868 kuna, dok tekući rashodi i izdaci iznose 

7.561.150 kuna u razlici za 953.718 kuna zbog manjka prihoda prenesenih iz prethodnih godina.  

 

Nema rasprave. Pod točkom 7. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 

 

Točka 8. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ obrazlaže da pravo služnosti traži Državni hidrometeorološki 

zavod radi osiguravanja uvjeta za uspostavljanje i redovan rad automatske meteorološke postaje u svrhu 

kontinuiranog praćenja meteoroloških prilika i klimatoloških parametara na području Općine Kalnik, u sklopu 

„Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH-METRONIC“ koji se financira iz strukturnih 

fondova EU. Očitani podaci redovito će se objavljivati na službenoj web stranici Općine Kalnik. Pravo 

služnosti obuhvaća dio parcele u Borju u radnoj površini od 36 m2 (trokut Borje-Cari), na kojoj se nalazi i 

izgrađena Precrpna stanica Cari. MO Borje neće više moći na toj lokaciji graditi vuzmicu.  

 

Nema rasprave. Pod točkom 8. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine u k.o. Borje u vlasništvu Općine Kalnik 

 

Točka 9. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ obrazlaže da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona 

o porezu na dohodak propisana obveza predstavničkih tijela JLS da do 31. siječnja 2019. godine donesu odluku 

kojom će propisati visinu paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. Predlaže se 

visina paušalnog poreza na području Općine Kalnik u visini od 500 kuna koji čini prihod općine. Ukoliko 

predstavničko tijelo u propisanom roku ne donese odluku o visini paušalnog poreza, visina paušalnog poreza 

će za 2019. godinu iznositi 750 kuna. 

VIJEĆNIK DANIJEL HRG postavlja pitanje da li postoji evidencija koliko smještajnih kreveta ima na 

području općine Kalnik. 

ZAMJENIK NAČELNIKA MARIO FILIPAŠIĆ odgovara da Olinka Gjigaš ima 7 kreveta. Navodi da 

paušalnom porezu podliježu samo mali privatni iznajmljivači, ne pravne osobe. 

 

Po završetku rasprave prelazi se na glasanje. Pod točkom 9. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA 

(jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU  

o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu 

na području Općine Kalnik 
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Točka 10. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

VIŠA REFERENTICA ANA DEJANOVIĆ obrazlaže da se sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i po 

donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik usklađuje i donosi nova odluka kojom se 

određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kalnik s ciljem priprema i 

sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje 

s operativnim snagama istima će se dostaviti izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik koji je u 

izradi. 

 

Nema rasprave. Pod točkom 10. dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik 

 

Točka 11. 

PREDSJEDNIK otvara točku „Aktualna pitanja i prijedlozi“. 

VIJEĆNIK VILIM VAROVIĆ moli kratko očitovanje vezano za inspekcijski sanitarni nadzor u Dječjem 

vrtiću „Kalnički jaglac“ o čemu se dalo čuti i iz medija i što slijedi dalje. 

NAČELNIK MLADEN KEŠER odgovara da je vrtić započeo s radom 12.11.2018., izvršen je upis djece, 

zaposleni su stručni djelatnici i suradnici, u sklopu vrtića nalazi se čajna kuhinja, a na zajedničkom sastanku s 

g. Palom, zamjenikom župana, dogovoreno je da će se naći model da se obroci za vrtić pripremaju u kuhinji 

Osnovne škole Kalnik. Smatra da nema prepreke da se obroci za vrtićku djecu pripremaju u školskoj kuhinji 

jer je dovoljno opremljena i zaposlena je kuharica na puno radno vrijeme koja kuha za 70 djece i eventualno 

učiteljima kavu, što je nerentabilno. Obrazlaže da su se vodile bitke oko izrade projektne dokumentacije za 

vrtić, kod ishođenja prava građenja za dio parcele koja je predviđena za gradnju vrtića, nakon toga i kod gradnje 

vrtića, a suprotstavljao se cijelo vrijeme župan Darko Koren. Navodi da je osnivač vrtića kupio manje osobno 

vozilo radi prijevoza hrane koja nema niti 8 kilograma, no inspekcija je izašla van i naložila kupnju teretnog 

vozila, što smatra apsurdom hrvatskog zakona. Osobno vozilo tada je zamijenjeno teretnim vozilom. Sumnja 

da je župan osobno napravio prijavu na inspekciju jer je drugi dan na konferenciji za novinare direktno govorio 

o nedostacima koje je sanitarna inspekcija u vrtiću utvrdila. Smatra da je prigovor na nedostatke trebao biti 

upućen od strane komisije na tehničkom pregledu, kada je vrtiću izdana dozvola za rad, posebice vezano za 

osiguravanje pranja ruku odvojeno od pranja hrane i pribora u prostoru kuhinje. Ujedno,  navodi da je vrtić 

dužan uspostaviti interni sustav i postupke samokontrole na temelju načela HACCP sustava. Sumnja da je 

onome tko je predao prijavu inspekciji, a smatra da je to bio župan, bio cilj zaustaviti rad vrtića.  

 

Po završetku rasprave, općinski načelnik pozvao je sve prisutne na prigodni blagdanski domjenak. 

 

 

Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu Općinskog vijeća u 20,15 sati. 

 

Cijeli tijek sjednice tonski je snimljen, a fonetska snimka prilaže se zapisniku. 

Sastavni dio zapisnika su doneseni tekstovi odluka i drugih akata. 

 

 

     ZAPISNIČAR:          PREDSJEDNIK: 

     Ana Dejanović            Igor Tomić, univ.bacc.ing.mech.  


