
    

               

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 

         KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

               ŽUPANIJA 

 

     OPĆINA KALNIK 

       Općinsko vijeće 

   

KLASA: 021-05/19-01/03 

URBROJ: 2137/23-19-2 

Kalnik, 16. lipnja 2019.     

 

Z A P I S N I K   

 

 sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik održane u nedjelju, 16. lipnja 2019. godine s početkom 

u 9:00 sati u zgradi Doma hrvatskih branitelja u Kalniku, prostorijama Općine Kalnik.  

 

Sjednica je sazvana elektronskim putem pozivom od 5. lipnja 2019. godine, KLASA: 021-05/19-01/03, 

URBROJ: 2137/23-19-1, sukladno članku 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik („Službeni glasnik 

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

 

Općinsko vijeće radi sa 10 članova, jer nakon ostavke članice sa kandidacijske liste SDP-HNS-HSS-HSU, 

političke stranke nisu dale novog člana. 

 

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

prisustvuje 6 članova Općinskog vijeća, i to: Igor Tomić, Zoran Pugar, Valek Hrlec, Vilim Varović, Ivan Car 

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

pravovaljanih odluka.  

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća: Božidar Kovačić, Zdenka Pugar, Danijel Hrg i Stjepan Koretić, nisu 

opravdali svoj izostanak. 

 

Od ostalih pozvanih, sjednici su prisustvovali: Mladen Kešer (općinski načelnik Općine Kalnik), Jasmina 

Žibrin (pročelnica JUO Općine Kalnik), Ana Dejanović (viši referent JUO Općine Kalnik), Željko Car 

(direktor trgovačkih društava Life Kalnik d.o.o. i Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.).  

Od medija prisustvovao je Prigorski.hr (Dejan Pernjak, voditelj marketinga - novinar). 

 

Predsjednik daje na usvajanje zapisnik sa 13. sjednice održane 20. travnja 2019. godine, a Općinsko je vijeće 

sa 6 glasova ZA (jednoglasno) usvojilo zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik. 

 

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog dnevnog reda, nakon čega konstatira da je sa 6 glasova ZA 

(jednoglasno), usvojen sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kalnik u 2019. godini; 

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

području Općine Kalnik u 2019. godini; 

3. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na 

području Općine Kalnik u 2019. godini; 

4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu; 

5. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Kalnik; 

6. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kalnik; 

7. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2019. 

godinu; 
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8. Donošenje Odluke o subvencioniranju troškova rada Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“; 

9. Donošenje Rješenja o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i 

imenovanju njegovih članova; 

10. Zaključak o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Kalnik za 2019. godinu, 

11. Aktualna pitanja i prijedlozi. 
 

Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu. 

 

Točka 1. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK ukratko obrazlaže da se za potrebe izmjena i dopuna proračuna, moralo pristupiti 

uskladi određenih stavaka programa građenja komunalne infrastrukture sa stvarnim ostvarenjem troškova, a 

neke stavke umanjiti ili izdvojiti zbog nemogućnosti njihovog ostvarenja u predviđenom obimu. Program je 

tako uvećan za 101.994 kuna, vezano na projekt uređenja Trga Stjepana Radića i izgradnju tržnice u Kalniku.  

PREDSJEDNIK zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju i otvara raspravu.  

VILIM VAROVIĆ postavlja pitanje na što se odnosi stavka od 20.000 kuna za rekonstrukciju ceste Borje-

Hruškovec i što je s nabavom razglasa za groblje. 

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da je stavka otvorena u proračunu u slučaju intervencije. Prometnicom 

upravlja Županijska uprava za ceste, a na razini dviju županija do sada nije donesena odluka o nositelju 

investicije odnosno da li će se projekt dati na rješavanje jedinicama lokalne samouprave. Radi osiguranja 

razglasa na groblju nedavno je kupljen manji prijenosni zvučnik.  

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 1. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

 

Točka 2. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da se program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

uvećava za 300.000 kuna radi subvencioniranja troškova rada Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.  

PREDSJEDNIK zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju i otvara raspravu. Nema prijava za raspravu 

i prelazi se na glasanje. 

 

Pod točkom 2. dnevnog reda Općinsko vijeće je bez rasprave sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

PROGRAM  

o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  

na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

 

Točka 3. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje.  

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da se program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja umanjuje za 

934.000 kuna zbog nemogućnosti realizacije projekata Sportski i vatrogasni centar „Carski vrt“ i Biblijski vrt 

mira u planiranom obimu te se briše stavka za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada koje su 

nabavljene bez naknade. 

PREDSJEDNIK zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju i otvara raspravu. 

VILIM VAROVIĆ pita, s obzirom da su radovi na društvenim domovima Kamešnica i Potok Kalnički 

završeni, za koju namjenu su predviđena sredstva u iznosu od 20.000 kuna po objektu. Pita u kojoj je fazi 

priključenje društvenog doma u Šopronu na sustav javne vodoopskrbe. 

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da su sredstva predviđena za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa 

radi ishođenja građevinske dozvole u svrhu realizacije projekta izgradnje domova za stare i nemoćne osobe. 

Vezano za društveni dom Šopron, odgovara da je društvo Vodne usluge d.o.o. izdalo uvjete za priključenje 

doma na sustav javne vodoopskrbe, što uključuje građevinsku dozvolu koja nije ishođena zbog nemogućnosti 
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dogovora sa vlasnikom susjedne parcele da ustupi dio zemljišta na južnoj strani radi smještaja protupožarnih 

stuba kako je predviđeno projektom, stoga je potrebno prići izmjeni projektne dokumentacije. 

ZORAN PUGAR navodi da se moglo projektirati bez zadiranja u tuđu parcelu ili barem graditi pod 

pretpostavkom da će se dio zemljišta otkupiti za potrebe projekta. 

VALEK HRLEC nadovezuje se s pitanjem kada će društveni dom u Kamešnici biti priključen na sustav javne 

vodoopskrbe. 

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose nakon čega slijedi 

ishođenje građevinske dozvole koja je ključni dokument za priključenje. 

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 3. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

PROGRAM  

o izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja  

na području Općine Kalnik u 2019. godini 

 

 

Točka 4.  

PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se proračun rebalansom umanjuje za 514.506 kuna što predstavlja preneseni 

manjak iz prošle godine, a ukupni rashodi umanjuju se za navedeni iznos. Ukupna sredstva proračuna su 

preraspodijeljena između određenih programa tako da proračun ostaje na istoj razini. Prihodi poslovanja 

izmjenama nisu mijenjani, kao i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja uvećani su za 

335.500 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjeni za 850.006 kuna. Novi plan prihoda iznosi 

28.300.000 kuna, a plan rashoda sa izdacima iznosi 34.285.494 kuna. 

PREDSJEDNIK zahvaljuje pročelnici na obrazloženju i otvara raspravu. 

VILIM VAROVIĆ pita da li prenesi manjak znači da je općina na kraju godine poslovala s minusom. 

JASMINA ŽIBRIN odgovara potvrdno te da će se manjak pokriti iz prihoda u 2019. godini. 

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 4. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  

Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 

 

Točka 5. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN ukazuje na obvezu usklađenja i donošenja nove odluke o komunalnom redu temeljem 

izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu iz 2018. godine, a kojom se propisuje komunalni red i mjere za 

njegovo provođenje na području općine. Navodi da se sva problematika rješava u okviru Jedinstvenog 

upravnog odjela, gdje je ovlaštenje za postupanje dano komunalnom redaru.  

OPĆINSKI NAČELNIK navodi da je potreba za komunalnim redarom sve veća i da će se problem vjerojatno 

riješiti istim modelom kako je riješeno zaposlenje poljoprivrednog redara putem sporazuma s Gradom 

Križevci.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu. 

ZORAN PUGAR postavlja pitanje koliko metara ceste uređuje Županijska uprava za ceste, da li to uključuje 

živice i slično, jer na određenim mjestima se freza, a na nekima ne.  

JASMINA ŽIBRIN odgovara da uređuju dio koji je u pojasu ceste. 

ZORAN PUGAR obrazlaže da je poljoprivredni redar nedavno opomenuo fizičku osobu vlasnika parcele uz 

pojas ceste da je dužan očistiti bankinu, a negdje se u istom slučaju bankina freza. Potrebno je ispitati koje 

prometnice Županijska uprava za ceste u pravilu mora održavati i u kojem opsegu.  

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 5. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU  

o komunalnom redu na području Općine Kalnik 
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Točka 6. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se odluka usklađuje i donosi temeljem novog Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu te da je po odluci nadležan za postupanje poljoprivredni redar. Navodi da su odlukom utvrđene 

agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu, propisane mjere za provođenje odredbi kao i kaznene 

odredbe u slučaju počinjenja prekršaja. 

PREDSJEDNIK zahvaljuje pročelnici na obrazloženju i otvara raspravu. Nema prijava za raspravu i prelazi se 

na glasanje. 

 

Pod točkom 6. dnevnog reda Općinsko vijeće je bez rasprave sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  

te mjerama zaštite od požara na području Općine Kalnik 

 

 

Točka 7. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se odluka donosi na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda i da izrađeni plan sadrži popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne 

nepogode, procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanja stradanja imovine, 

gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva i sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima 

iz zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda. Plan je izrađen 

od strane Ustanove za obrazovanje odraslih Defensor iz Varaždina.  

PREDSJEDNIK zahvaljuje pročelnici na obrazloženju i otvara raspravu. Nema prijava za raspravu i prelazi se 

na glasanje.  

 

Pod točkom 7. dnevnog reda Općinsko vijeće je bez rasprave sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik  

u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu 

 

 

Točka 8. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli predlagača za obrazloženje. 

OPĆINSKI NAČELNIK obrazlaže da se odlukom odobrava i utvrđuje način subvencioniranja dječjeg vrtića, 

odnosno da će se dječjem vrtiću dodjeljivati subvencija troškova mjesečno temeljem podnesenog zahtjeva. 

Mjesečna subvencija iznosi 15.000 do 20.000 kuna. Uz to, općina sufinancira smještaj djece s područja Općine 

Kalnik u dječjem vrtiću u iznosu od 930 kuna po djetetu, dok roditelji plaćaju 820 kuna.  

PREDSJEDNIK otvara raspravu i pita zašto sredstva sufinanciranja smještaja boravka djece nisu dostatna za 

rad vrtića. 

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da je razlog premali broj djece, sredstva od uplata roditelja i sufinanciranja 

općine nisu dostatna za pokriće troškova plaća za zaposlenike i naknada za stručne suradnike, stoga je dodatna 

subvencija neophodna za normalan rad vrtića. Moli da se uvede u zapisnik da se na iduću sjednicu Općinskog 

vijeća pozove ravnateljica Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, direktor tvrtke Life Kalnik d.o.o. i djelatnica 

računovodstva.   

VILIM VAROVIĆ postavlja pitanje koliko općina po tome mjesečno izdvaja sredstava po djetetu.  

PREDSJEDNIK odgovara da po njegovoj procjeni općina izdvaja oko 2.000 kuna, što je puno. 

ZORAN PUGAR mišljenja je da kad netko nešto zatraži, bilo bi dobro da je prisutan na sjednici Općinskog 

vijeća i to bi trebao biti standard. Izgledno je da je promašen broj djece u vrtiću kod planiranja i da nije 

postignut optimalan broj korisnika. Pita da li postoji mogućnost da se dođe do optimalnog broja korisnika da 

bi vrtić pozitivno poslovao. 

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da je vrtić projektiran za 40 djece i nije premalen, trendovi su takvi i nisu 

presjajni. Predviđanja su da će vrtić zaprimati 20, maksimalno 30 djece dok ljudi ne shvate da je vrtić bitan. 

ZORAN PUGAR pita postoji li mogućnost da se dođe ispod minimuma korisnika, što bi dovelo i do prestanka 

rada vrtića. Za očekivati je da će vrtić biti veliki trošak. 

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da je to nemoguće i da će se davanja smanjiti. 
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VILIM VAROVIĆ pita koliko je djece s područja Općine Kalnik upisano u vrtić, a koliko s područja susjednih 

općina i da li one sufinanciraju troškove za djecu s njihova područja.  

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da Općina Gornja Rijeka sufinancira, a Općina Sveti Petar Orehovec ne. 

Predlaže da se vijećniku odgovor o točnom broju djece koja su upisana u vrtić i  podatke s kojeg su područja 

dostavi pisanim putem na e-mail.  

 

Pošto više nema prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu i prelazi se na glasanje. Pod točkom 8. 

dnevnog reda Općinsko vijeće je sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ODLUKU 

o subvencioniranju troškova rada Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ 

 

 

Točka 9. 

Prijedlog Rješenja o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i imenovanju 

njegovih članova pod točkom 9. skinut je s dnevnog reda bez rasprave zbog nepotpunosti u sadržaju te će se 

po dopuni razmatrati na narednoj sjednici Općinskog vijeća. 

 

 

Točka 10. 

PREDSJEDNIK otvara točku i moli pročelnicu Jasminu Žibrin za obrazloženje. 

JASMINA ŽIBRIN obrazlaže da se Plan zaštite od požara mora svake godine uskladiti sa novonastalim 

stanjem, dok se svakih 5 godina zakonski donosi novi plan. Pregledom postojećeg plana utvrđeno je da nema 

potrebe za izmjenom i dopunom istog, s obzirom da ni od strane VZO Kalnik nije dobivena informacija o 

izmijenjenim podacima. Stoga se predlaže donošenje zaključka kojim se utvrđuje da nema potrebe za 

izmjenom i dopunom plana. 

PREDSJEDNIK zahvaljuje pročelnici na obrazloženju i otvara raspravu. Nema prijava za raspravu i prelazi se 

na glasanje.  

 

Pod točkom 10. dnevnog reda Općinsko vijeće je bez rasprave sa 6 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Kalnik za 2019. godinu 

 

 

Točka 11. 

PREDSJEDNIK otvara točku „Aktualna pitanja i prijedlozi“, postavlja pitanje načelniku da li su radovi na 

izgradnji ceste NC01 gotovi ili se privode kraju, s obzirom da ima mjesta gdje nisu napravljeni izlazi na cestu 

sa sporednih putova, a propusti su izrađeni na način da odvode oborinske vode s ceste direktno na te putove, 

primjerice u Podvinju, i kako će se to riješiti.  

OPĆINSKI NAČELNIK odgovara da radovi nisu gotovi dok nije potpisan zapisnik o primopredaji i svjestan 

je problema. Smatra da bi kroz čitavo Podvinje trebalo iskopati kanal koji bi primio oborinske vode i tako bi 

se područje isušilo, no treba utvrditi lokaciju gdje će se iskopati. Ulazi s putova na cestu će se urediti asfaltom 

da ne dođe do oštećenja ruba asfalta. Mora se izraditi pravilnik o načinu postavljanja mostova i tulaca na 

izlazima s parcela na cestu. 

VILIM VAROVIĆ kaže da treba posipati putove barem u duljini 200 metara do izlaza na cestu radi sprečavanja 

nanošenja blata na ceste.  

 

Kako je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik je zaključio sjednicu Općinskog vijeća u 10:00 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.  


