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ZAPISNIK
s 8. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 18.veljače 2014.
godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec,
Mladen Križaić, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Josip Šegović, Valentin Šipuš
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Josip Šimunko, predstavnik javnih medija
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne te na početku
prve sjednice u novoj godini želi svima skupa dobar i uspješan rad. Daje riječ načelniku Vladimiru
Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prošle sjednice. Načelnik Vladimir
Domjanić također pozdravlja sve nazočne i redom nabraja važnija događanja. Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova EU raspisalo je natječaj za sufinanciranje malih projekata za razvoj
lokalne zajednice. Za Međimurje je predviđen iznos od 1.900.000 kuna. Mi smo prijavili 3 projekta:
prometno-hortikulturno rješenje prostora kod župne crkve, uređenje prostora ispred groblja Mala
Subotica-Štefanec i rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja uz groblje spaja naselje Držimurec i
Strelec. Svake godine na tom smo natječaju dobili određena sredstva pa se nadamo da će tako biti
i sad.
Dosadašnje odvijanje aktivnosti LAG-a Središnje Međimurje čiji član i suosnivač je i naša općina,
nisu baš zadovoljavajuće. Održana su 2 sastanka, izrađena je razvojna strategija, prijavljen je
projekt te su odobrena određena sredstva pa se planira zaposliti 1-2 osobe koje bi vodile LAG, a 2
osobe na stručno osposobljavanje. Od 3 međimurska LAG-a samo su LAG-u Središnje Međimurje
odobrena određena sredstva. Za sada je teško reći hoćemo li imati kakve koristi od LAG-a.
Putem radija pozivali smo mlade do 29 godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom na
prijavu za javni rad jer je krenula nova mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja je bila
prvotno najavljena kao javni rad u trajanju od godinu dana ali je danas pristigla nova informacija
te će ti javni radovi trajati samo 6 mjeseci. Dosadašnji javni radovi također će se dalje provoditi,
za neke zahtjeve čekamo odobrenje, a nove planiramo poslati ovih dana.
Provedene su ovrhe za dugovanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda, proces još nije
završen jer neki korisnici su dogovorili obročnu otplatu duga.
U međuvremenu su sklopljeni ugovori s koncesionarima za dimnjačarske poslove i prijevoz
pokojnika.
Ugovoren je izvedbeni projekt za nadstrešnicu na groblju Mala Subotica-Štefanec.
U ovom zimskom periodu obavljeni su sitniji radovi na pješačko-biciklističkoj stazi u Ulici
A.Stepinca u Maloj Subotici. Veći obim radova očekuje se u narednom periodu.
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović ističe da su dana 21.siječnja ove godine počele s
radom nove općinske web stranice koje su interaktivne pa poziva sve nazočne da ih koriste,
promoviraju, šalju poruke kako bi bile što ažurnije i zanimljivije.
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Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:














Vijećnik Miran Pintarić pita zamjenika načelnika Dragutina Branilovića može li dobiti na
uvid ugovor i ponude za izradu novih općinskih web stranica jer se on malo raspitao i
saznao da se nove web stranice mogu dobiti za puno manje novaca nego što je kod nas
slučaj. Nije mu jasno zašto je izabran baš naš izvođač te ukazuje na premašeni ugovorni
rok zbog čega bi trebalo izvršiti korekciju cijene. Pita predsjednicu Općinskog vijeća Danicu
Glad koliko je zahtjeva za legalizaciju podneseno i koliko je izdano rješenja temeljem tih
zahtjeva te koliko je novaca uplaćeno za korištenje Društvenog doma Palovec u prošloj
godini. Zamjenik načelnika Dragutin Branilović odgovara da je bilo više ponuda za
izradu novih web stranica Općine ali odabrana je najkvalitetnija i najprihvatljivija s aspekta
cjelovitosti jer objedinjava traženi dizajn i program. Na tržištu postoje početnički paketi za
web stranice, tipski, zapakirani, ali ukoliko bi htjeli nešto izvan tog paketa trebalo bi puno
doplatiti, a obzirom da smo mi imali viziju moderne interaktivne stranice, s takvim
paketima se ne bi zadovoljili. Ugovor i ponude mogu se dobiti na uvid. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad odgovara da ona ne radi na obračunu temeljem zahtjeva
za legalizaciju već to radi pročelnik Franjo Janković koji će za sljedeću sjednicu pripremiti
izvješće o broju zahtjeva i izdanih rješenja. Dodaje kako će izvješće o uplatama za
korištenje Društvenog doma Palovec pripremiti za sljedeću sjednicu. Vijećnik Miran
Pintarić reagira pitanjem što onda radi predsjednica Općinskog vijeća jer za svoj rad
prima naknadu. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad na to odgovara da će
pripremiti izvješće o svom radu za sljedeću sjednicu.
Vijećnica Vesna Halić pita kada će se asfaltirati prilazni put vanjskom spremištu kod
Dječjeg vrtića što je bilo obećano da će se učiniti po završetku asfaltiranja ceste kod
groblja Benkovec-Jurčevec jer je jako otežan odvoz smeća zbog blata. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da je bilo planirano i dogovoreno s izvođačem da se to tada napravi ali
radovi na navedenoj cesti završavali su se navečer, a posebno dolaženje izvođača za
asfaltiranje kod Dječjeg vrtića bio bi prevelik trošak. To asfaltiranje obaviti će se na
proljeće kad krenu takvi radovi.
Vijećnica Ivana Mikac-Dodlek pohvaljuje i zahvaljuje načelniku Vladimiru Domjaniću što
je omogućio nekolicini volontera iz Općine da u prostoru Dječjeg vrtića u popodnevnim
satima provode besplatne radionice za svu djecu predškolske dobi. Radi se o kreativnim
radionicama, tjelovježbi i sl. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da bi on zapravo
morao zahvaliti volonterima i pohvaliti ih jer žrtvuju svoje slobodno vrijeme. Te radionice
su za svaku pohvalu, roditelji su jako zadovoljni, a napose oni čija djeca ne pohađaju dječji
vrtić jer su za tu djecu te radionice jako korisne.
Vijećnik Željko Jančec ukazuje komunalnom redaru Mladenu Braniši na problem
izoravanja pojasa tik uz cestu od strane vlasnika poljoprivrednih parcela, između Palovca i
Strelca. Apelira i na postavljanje prometnog znaka za suženje ceste na ulazu u Strelec iz
pravca Palovca. Komunalni redar Mladen Braniša odgovara da je u 2 navrata upozorio
ŽUC MŽ na taj problem jer je to njihov pojas. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
će razgovarati s mjerodavnim osobama u ŽUC MŽ oko postavljanja prometnog znaka za
suženje ceste jer tu radovi nisu dobro izvedeni, jako naglo ide proširenje odnosno suženje
ceste.
Vijećnik Dejan Horvat apelira da se reklamiraju radovi na proširenju ceste u uz pješaćkobiciklističku stazu u Držimurcu jer su rigole ulegle za 5-10 cm. Također apelira da se stavi
prometni znak upozorenja kod mosta preko Trnave u Strelcu jer je u raspadnutom stanju i
predstavlja opasnost za mještane. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je do
ulegnuća rigola došlo zasigurno zbog vožnje pretovarenih kamiona tvrtke Pavlic-asfaltbeton iz Goričana, a s g.Mustačem razgovarat će oko postavljanja prometnog znaka kod
mosta preko Trnave u Strelcu.
Vijećnica Biljana Bedić apelira na rješavanje odvodnje oborinskih voda na ulazu u
Piškorovec. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je taj problem tamo od završetka
radova i da smo mi odmah urgirali kod predstavnika tadašnje županijske vlasti jer je
Općina bila samo fiktivni investitor, sve je vodila Županija. Obzirom da nije ništa poduzeto,
s tim problemom upoznat je i sadašnji župan Matija Posavec. Na terenu je bio g.Vinković iz
Međimurske županije koji je poslikao trenutno stanje te je obećao da će se to sanirati ali
očito se nije. Opet ćemo napraviti pritisak kako bi se to ipak riješilo.
Vijećnica Jadranka Sermek moli načelnika Vladimira Domjanića da apelira na Općinu
Orehovica jer uzastopno ulaže na groblje Orehovica, a na groblje Podbrest ništa. Mještani
Svetog Križa ogorčeni su zbog toga jer uredno plaćaju grobnu naknadu i smatraju da bi
trebali imati barem glavnu, srednju stazu na groblju. Sigurno je to jedno od rijetkih groblja
u Međimurje bez glavne staze. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će
porazgovarati s načelnikom Općine Orehovica Franjom Bukalom oko toga ali zna da je
Općina Orehovica pred 2 godine kandidirala Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU
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projekt vezan za uređenje groblja u Podbrestu, a i od nas je traženo sufinanciranje u
slučaju realizacije projekta.
Vijećnik Vladimir Mihalic pita, obzirom na, prije sjednice, podijeljen materijal s
predloženim izgledom panoa dobrodošlice, kakva će biti dinamika označavanja ulaza na
područje Općine. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da su danas podijeljeni prijedlozi
izgleda panoa dobrodošlice koji su usklađeni s Pravilnikom o turističkoj i ostaloj
signalizaciji, a kojim je određena dimenzija panoa, boja panoa i natpisa i dr. Za lokacije na
koje bi se postavili panoi potrebno je ishoditi odobrenje od ŽUC-a odnosno Hrvatskih cesta.
Na sljedećoj sjednici planira se detaljnije o tome raspraviti, do tada neka vijećnici
razmatraju predložene izglede panoa.
Vijećnik Josip Horvat pita načelnika kada će se održati zbor građana u Maloj Subotici jer
nije održan već 15 godina. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se intenzivno
razgovara o tome da se zborovi građana naprave u svim naseljima. U planu je organizacija
zbora građana u naredna 2 mjeseca.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je
nazočno 12 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Josip Šegović i Valentin
Šipuš ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 8.sjednicu Općinskog vijeća te daje
sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Zaključak o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica
Zaključak o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Mala Subotica
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Mala Subotica za 2013.godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2013
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2013
Prijedlog predugovora ugovora o stjecanju prava vlasništva
Problematika u Dječjem vrtiću „ Potočnica“ Mala Subotica

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik sa 7.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi. Prihvaćen je s 11 glasova ZA i
1 SUZDRŽANIM (V.Mihalic).
Ad.2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su prije sjednice vijećnicima podijeljeni novi
materijali za ovu točku jer se u međuvremenu utvrdilo da je otvorene nadstrešnice potrebno
odvojiti od nadstrešnica zatvorenih s tri strane i ostalih pomoćnih građevina jer se komunalni
doprinos za otvorene nadstrešnice plaća po m2 tlocrtne površine pri čemu je jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa za m2 površine jednaka jediničnoj vrijednosti za m3 obujma. Cijena nije
mijenjana samo se u tabelarnim prikazima dodala jedna kolona za otvorene nadstrešnice.
Komunalni doprinos je prihod Općine koji se raspoređuje za troškove javnih površina 40%,
nerazvrstanih cesta 35%, groblja 15% i javne rasvjete 10%. Područje Općine za obračun
komunalnog doprinosa razvrstano je u 2 zone. I.zona obuhvaća naselja:Mala Subotica, Držimurec,
Strelec, Palovec i Sveti Križ, a II.zona obuhvaća naselje Piškorovec. Jedinične vrijednosti
komunalnog doprinosa prikazane su u tabelarnom prikazu po zonama. Člankom 10. prijedloga ove
odluke određuje se da obveznik koji komunalni doprinos plaća odjednom cjelokupni iznos ima
pravo na popust od 10%, a iznos komunalnog doprinosa veći od 2.000 kn moguće je otplaćivati u
najviše 6 rata. Vijećnik Miran Pintarić pita na što se odnosi 15% komunalnog doprinosa
namijenjeno groblju, po kojim kriterijima je naselje Piškorovec svrstano u II.zonu, zašto komunalni
doprinos za novogradnju u I.zoni nije 10 kuna/m3 kao što je i u II.zoni kako bi se mlade poticalo
na gradnju te predlaže da postotak popusta za cjelokupno plaćanje komunalnog doprinosa bude
veći od 10, kao stimulativna mjera. Pročelnik Franjo Janković odgovara da je Zakonom o
komunalnog gospodarstvu određeno da se iz komunalnog doprinosa financira izgradnja objekata
komunalne infrastrukture među kojima su i groblja. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
komunalni doprinos od 20kn/m3 za novogradnju nije visok, jedan je od najnižih u našoj okolici, a
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opravdan je infrastrukturom koju nudimo. Smatra da taj iznos neće biti razlog za
negradnju, a skoro otvaramo i nova gradilišta u Maloj Subotici. Piškorovec je u II.zoni jer tamošnja
infrastruktura nije na toj razini kao u naseljima I.zone. U Piškorovcu objekti nisu legalizirani, nema
vode ni plina. Struje ima ali nema priključaka. Ova cijena je dogovorena na nivou Županije kao
rezultat inicijative da se u općinama koje imaju Rome odredi jedinstvena cijena kako ne bi bilo
pomutnje među stanovnicima tih naselja. Smatra da popust za cjelokupno plaćanje komunalnog
doprinosa od 10% nije mali te da ga ne bi trebalo mijenjati. Vijećnik Dejan Horvat predlaže da
se naselja Držimurec i Strelec stave u II.zonu zajedno s naseljem Piškorovec. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad odgovara da je takav prijedlog potrebno dostaviti u pismenom
obliku.
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu prihvaćen je s 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
(Miran Pintarić).
Ad 3. Zaključak o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su vijećnici e-mail poštom dobili Plan na uvid te
nisu pristigle nikakve primjedbe. Nitko se ne javlja za raspravu..
Plan zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad 4. Zaključak o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su vijećnici e-mail poštom dobili Plan na uvid te
nije bilo primjedbi. Vijećnik Miran Pintarić predlaže da se ubuduće kandidati koje Općina misli
prijaviti u postrojbu civilne zaštite, pitaju žele li biti članovi civilne zaštite jer zna za 1 osobu iz Male
Subotice i 2 iz Palovca koje ovaj put nisu bile pitane. Zamjenik načelnika i predsjednik VMO
Mala Subotica Dragutin Branilović, obzirom da je biranje članova postrojbe civilne zaštite bio
zadatak mjesnih odbora, ističe da je osobno razgovarao sa svakim predloženim članom.
Predsjednica VMO Sveti Križ vijećnica Jadranka Sermek dodaje de se ovdje vjerojatno misli
na neke članove koje je vojni odsjek svojevoljno izabrao umjesto nekih osoba koje su već negdje
raspoređene, na što se nije moglo utjecati. Pročelnik Franjo Janković ističe da se kod formiranja
postrojbi civilne zaštite ne ispituje nečija dobra volja ili želja već je to u rangu vojne obveze.
Plan civilne zaštite Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Mala Subotica za 2013.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava Izvješće. Ističe da je 71% kućanstva obuhvaćeno
organiziranim odvozom komunalnog otpada te da je u 2013.godini ukupno sakupljeno 572,51 t
svih vrsta otpada što je značajnije smanjenje u odnosu na 2012.godinu kada je sakupljeno 643 t
otpada. Vijećnik Miran Pintarić pita ako u 29% neuključenih kućanstva u sustav organiziranog
odvoza otpada spada i naselje Piškorovec može li se njih kako zakonski prisiliti na odvoz ili ih treba
moliti da to rade te što je s reciklažnim dvorištima. Ukazuje na loše stanje kontejnera za staklo i
predlaže da se izradi postolje za njih jer je često blato oko njih. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da je u tih 29% i Piškorovec uz prazna kućanstva i nekolicina staračkih domaćinstava.
Većina kućanstava je zadužena. Problematika odvoza otpada iz Piškorovca detaljnije je pojašnjena
u točki 8. Izvješća. Za reciklažna dvorišta je u tijeku izrada podzakonskih akata. Mi imamo u našoj
Zoni poduzetništva predviđenu parcelu za reciklažno dvorište. Oko toga će se još puno raspravljati i
ne znamo kako će se taj proces odvijati. Kontejneri za staklo smješteni su na lako dostupne
lokacije. Imamo određenih problema s tim. Sakupljači boca okreću te kontejnere iza čega ostane
hrpa stakla pa radnici na javnim radovima čiste to staklo i uređuju prostor oko kontejnera. Provjerit
će se na terenu ako ima gdje potrebe za izradom postolja.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini Mala Subotica za 2013.godinu
jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.6.Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2013.
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava Izvješće. Vijećnici imaju primjedbe na matematičke
izračune na 2.str. Izvješća. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da JUO nije dobro pripremio točku.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2013.godinu jednoglasno nije prihvaćeno.
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Ad.7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2013.
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je ovim Programom ukupno za 2013.godinu
planiran iznos od 4.635.000 kuna. Iz komunalnog doprinosa u 2013.godini prikupljen je iznos od
33.669,03 kune. Realizacija ovog Plana zbog neostvarenih investicija je 19,41% odnosno
899.919,38 kuna. Vijećnik Mladen Križaić ističe da je iluzorno imati 20%-tnu realizaciju Plana, a
ove godine se opet ide s tim investicijama i opet će se dogoditi isto. Načelnik Vladimir Domjanić
ističe da je planiranje ovogodišnjih investicija i razlozi za isto pojašnjeno prilikom donošenja
Proračuna za ovu godinu. Investicija koja se kandidira na neki od natječaja mora se uključiti u
proračun kako bi se u slučaju odobrenja mogla i realizirati.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2013.godinu prihvaćeno je s 8 glasova ZA, 1 PROTIV (M.Križaić) i 3 SUZDRŽANA (V.Halić,
J.Horvat, M.Pintarić).
Ad.8. Prijedlog predugovora ugovoru o stjecanju prava vlasništva
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je ovaj predugovor potreban kako bi se mogla
ishoditi dozvola za preseljenje plinske stanice u središtu Male Subotice na novu lokaciju odnosno
izgradnja nove jer stara mora biti u funkciji dok se nova ne napravi. Međimurje plin traži da im se
dodijeli parcela veličine najmanje 30 m2. Vijećnik Josip Horvat pita gdje je nova lokacija.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je nova lokacija određena prilikom izrade idejnog
rješenja za uređenje središta naselja Mala Subotica, a nalazi se slijeva prilazne ceste Doma kulture
Mala Subotica kada se dolazi iz pravca Čakovca. Biti će uvučena s glavne ceste i oko nje će biti
zasađeno zelenilo. Ishodili smo i suglasnost vlasnika susjednih parcela. Prilazni put je osiguran.
Vijećnik Ivan Marčec pita hoće li Međimurje plin plaćati nekakvu naknadu za tu plinsku stanicu.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da ne. Vijećnik Miran Pintarić pita preuzima li Međimurje
plin ovim podugovorom odnosno kasnije ugovorom, obvezu održavanja plinske stanice. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da se to podrazumijeva i da je ovo tipiziran ugovor.
Prijedlog predugovora ugovoru o stjecanju prava vlasništva jednoglasno je prihvaćen.
Ad.9. Problematika u Dječjem vrtiću „Potočnica“Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pojašnjava da je ova točka stavljena na
dnevni red na zahtjev vijećnika stranaka:Hrvatski laburisti-stranka rada, HDZ i HSS. Vijećnik
Miran Pintarić daje primjedbu što Načelnik u izvješću na početku sjednice nije ni spomenuo
prekid zapošljavanja u Vrtiću te se osvrće na načelnikove konstatacije s pretprošle sjednice vezane
na zapošljavanje u Vrtiću kada mu je Načelnik rekao da samo diže aferu oko nečega čega nema.
Dodaje da sada kada je prijavio slučaj inspektoratu i isti je prekinuo zapošljavanje te se natječaj
mora poništiti, valjda se vidi da je on bio u pravu, a Načelnik i još neki vijećnici u krivu. Vijećnik
Miran Pintarić pita temeljem kojeg akta su povećane plaće u Vrtiću, je li isplaćena božićnica
zaposlenicama Vrtića i Općine te ponovno otvara pitanje vođenja računovodstvenih poslova za
Vrtić od strane djelatnice u Općini, obzirom da naselje Štefanec više nije u sastavu naše Općine,
što bi bilo poželjno čim prije provesti. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da o prekidu
zapošljavanja u Vrtiću nije ništa govorio u izvješću jer je znao da imamo točku dnevnog reda o
Vrtiću gdje će se planirao toga dotaći. Inspektorat je utvrdio da su prilikom zapošljavanja u Vrtiću
napravljene 2 pogreške koje nisu kardinalne već su učinjene nehotice, zbog nepoznavanja
zakonskih propisa. Prva je vezana na traženu natječajnu dokumentaciju, krivo je bio formuliran
dokument koji je trebalo donijeti ali on ionako nije bio presudan za isključivanje iz natječaja. Druga
pogreška je proceduralne naravi. Sukladno zakonskim propisima, ako ravnateljičin prijedlog
Upravno vijeće Vrtića ne prihvati, mora se raspisati novi natječaj, a u našem slučaju to nije
učinjeno. Ističe da se tu nameće pitanje čemu onda služi Upravno vijeće Vrtića ako mora prihvatiti
ravnateljičin prijedlog. Vrtić će natječajni postupak ponoviti, a iz svega se može zaključiti da nije
bilo nikakvog namještanja, nagovaranja ili sl. već je došlo do proceduralne pogreške, a važno je
spomenuti da je Upravno vijeće tek nedugo formirano, a u Vrtiću jako dugo nije bilo zapošljavanja.
Inspektor je posebno pohvalio vođenje dokumentacije u Vrtiću. Božićnice su u Vrtiću isplaćene na
temelju odluke Upravnog vijeća Vrtića. U Općini nisu isplaćene. Do povećanja plaća od 4% u Vrtiću
došlo je jer djelatnice Vrtića odrađuju velik posao s maksimalnim brojem djece, više kao sitna
motivacija, a i puno godina nije bilo povećanja plaća u Vrtiću. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da
Upravno vijeće Vrtića ima pravo na takvu odluku ako su ta sredstva planirana i to, u fiskalnom
smislu, nema veze s Općinom. Smatra da činjenica što naselje Štefanec više nije u sastavu Općine
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nema nikakve veze s Vrtićem. Vijećnik Miran Pintarić smatra da zbog nepoznavanja propisa i
nepoštivanja zakona, najmanje što bi trebalo učiniti je razrješenje sadašnjeg Upravnog vijeća
Vrtića, a za novo predlaže da od 3 člana koje daje osnivač 1 bude iz oporbe ili neka se poveća broj
članova Upravnog vijeća na 7 članova, što zakon dozvoljava, pa bi osnivač dao 5 članova od čega
bi oporbenih bilo 2. Načelnik Vladimir Domjanić napominje da je razrješenje Upravnog vijeća
Vrtića u njegovoj domeni i on ne namjerava mijenjati Upravno vijeće jer navedeni propusti nisu
učinjeni namjerno. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da Upravno vijeće Vrtića nije provelo
proceduru javnog natječaja na način kako je trebalo i radi tog treba snositi određene posljedice.
Sama izlika da nije namjerno učinjen propust nije dovoljna jer se izabrana kandidatkinja ovakvim
postupkom diskreditira.

Sjednica je završena u 20,00 sati.
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