
                             
   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-05/14-01/01 

URBROJ: 2197/04-01-14-12 

Sveti Križ Začretje,  24.10. 2014. 

 

P O Z I V 

NA 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 

 

Sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje, koja će se održati: 

 

u  utorak,  28.10. 2014. godine u 19.00 sati  
 

Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Križ Začretje 

 Trg hrvatske kraljice Jelene 1 

 

 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Ivana Šaića te 

određivanju njegovog zamjenika, 

2. Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 

javnu vodoopskrbu i odvodnju, 

3. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 11.09.2014. godine; 

4. Razmatranje projektnih prijedloga za rješavanje problematike dječjeg vrtića: 

a) Prijedlog br. 1. – AMG Studio d.o.o. 

b) Prijedlog br. 2. - Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o. 

c) Prijedlog br. 3.  – Roses Unus d.o.o. 

d) Prijedlog br. 4. – Detmers kontejner d.o.o. 

5. Vijećnička pitanja; 

6. Izvješće o obavljenoj reviziji: 

a) Gospodarenja otpadom na području Krapinsko-zagorske županije 

b) Osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Krapinsko-

zagorske županije, 

7. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje  

8. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Napomena: 

 Molimo Vas da se zbog važnosti odazovete ovoj sjednici, a u slučaju eventualne spriječenosti 

javite na broj telefona 049/227-764. 

   

 

      Za točnost otpravka                                                                       PREDSJEDNIK  

     v.d. PROČELNIKA                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA  

         Jasminka Lasić                                                         Stjepan Ciglenečki v.r. 
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Dostaviti: 

1. Stjepan Ciglenečki, Ciglenica Zagorska 24 D 

2. Josip Majsec, Štrucljevo 16 a 

3. Mirko Šivalec, Temovec 41 

4. Senka Vorih, Ulica Ljudevita Gaja 9, Sveti Križ Začretje 

5. Nenad Veček, Švaljkovec 7/A 

6. Vinko Švigir, Galovec Začretski 43 a 

7. Josip Mišak, Kozjak Začretski 38 

8. Ratko Mušica, Školska ulica 14, Sveti Križ Začretje 

9. Dražen Čvek, Vrankovec 5/b 

10. Siniša Belanović, Ulica Ivice Lovrenčića 8, Sveti Križ Začretje  

11. Ivan Kuhar, Vrankovec 84 

12. Ivan Majsec, Štrucljevo 58 

13. Ivan Mlinarić, Dukovec 26 

14. Stjepan Vukić,  Ciglenica Zagorska 1 

 

15. Darko Mišak, M. J. Zagorke 9, Sveti Križ Začretje 

16. Marko Kos,ovdje 

17. Ivica Roginić, ovdje 

18. Jasminka Lasić, ovdje 

19. Mirjana Šimag, ovdje 

20. Lidija Jerneić, ovdje, 

21. AMG Studio d.o.o. 
22. Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o. 

23. Detmers kontejner d.o.o. 

24. Radio  Zabok, M. Gupca 74, 

25. Radio Krapina, Šetalište hrv. nar. preporoda 13 

26. Radio Stubica, Toplička cesta 5 

27. Radio “Kaj”, Frana Galovića bb, Krapina, 

28. Dopisništvo Večernjeg lista, Krapina, 

29. Zagorski list,  

30. Pismohrana,ovdje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
            REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 325-01/14-01/11 

URBROJ: 2197/04-03-14-7 

Sveti Križ Začretje, 24.102014. 

  

   PREDSJEDNIKU  

OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

 

 

PREDMET: Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkog 

 društva Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08. i 136/12.) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Kao što je ovo Općinsko vijeće već ranije upoznato, trgovačko društvo Zagorski vodovod d.o.o. 

za javnu vodoopskrbu i odvodnju, jedan od osnivača/članova društva kojeg je i Općina Sveti Križ 

Začretje, u postupku je ispunjavanja uvjeta za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda 

za Aglomeraciju Zabok i Aglomeraciju Zlatar - Zlatar-Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor. 

S navedenim projektima planira aplicirati na EU fondove za što im je potrebno da, između ostalog, budu 

u potpunosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.  

 Osim toga, u svrhu što kvalitetnijeg obavljanja djelatnosti javne odvodnje, Zagorski vodovod 

planira nabavu vozila kojim će se obavljati usluge crpljenja, odvoza i deponiranja fekalnog otpada te 

pročišćavanje kanalizacijskog sustava pod visokim pritiskom od 120 do 200 bara. 

 Za realizaciju gore opisanih investicija potrebna su im kreditna sredstva u iznosu od 

11.850.000,00 kn. 

 Temeljem dobivene prethodne suglasnosti većine gradova i općina osnivača Zagorski vodovod 

d.o.o. proveo je postupak javne nabave male vrijednosti sa ciljem sklapanja Ugovora o pružanju usluge 

dugoročnog financijskog kredita. 

 Sukladno članku 90. stavku 1. Zakona o proračunu, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili 

suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz 

suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. 

 Sukladno članku 90. stavku 3. navedenog zakona, ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o suglasnosti iz stavka 1. istoga članka, 

odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno 

njezinu udjelu u vlasništvu. 

 Radi što bolje upoznavanja Općinskog vijeća s navedenim predmetom, na sjednici će 

prisustvovati i direktor Zagorskog vodovoda d.o.o., gospodin Mario Mihovilić, dipl. ing. stroj., koji će 

detaljno obrazložiti ovu točku. 

 Predlažem Općinskom vijeću da donese Odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje tvrtci 

Zagorski vodovod d.o.o. u priloženom tekstu.  

   

                                      OPĆINSKI NAČELNIK 

                        Marko Kos, dipl. oec 

  



                                                          
              REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
                   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:325-01/14-01/11  

URBROJ: 2197/04-01-14-6 

Sveti Križ Začretje, ______.2014.   

 

 Na temelju  članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i 

članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 

broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje, na svojoj ___. sjednici održanoj 

________.2014. godine donijelo je: 

 

O  D  L  U  K  U 
o davanju suglasnosti  Zagorskom vodovodu d. o.o. Zabok   

za kreditno  zaduženje 

 

 

1. Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju Zabok daje se  suglasnost 

za kreditno zaduženje na iznos od 11.850.000,00 kn.  

Vrsta kredita: dugoročni kredit 

Rok otplate: 5 godina u 20 jednakih tromjesečnih obroka 

Poček: 2 godine. 

 

2. Namjena kreditnih sredstava iz točke 1.  je sljedeća: 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Aglomeracija Zabok i Zlatar 

- Kupnja vozila potrebnog za obavljanje djelatnosti odvodnje.  

 

3. Zagorski vodovod d.o.o. je dužan: 

- u roku 3 dana od dana sklapanja ugovora o kreditnom zaduživanju, isti 

dostaviti Općini Sveti Križ Začretje kako bi Općina o tome  mogla 

obavijestiti Ministarstvo financija  

- tromjesečno, do 5. u mjesecu Općini Sveti Križ Začretje dostavljati izvještaje 

o otplati kredita. 

 

4. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK 

            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

DOSTAVLJA SE: 

1. Zagorski vodovod d.o.o.  

2. Pismohrana, ovdje 

 



ZAPISNIK  

 

 s 11. sjednice Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje održane dana 11. rujna 2014. godine 

u vijećnici Općine Sveti Križ Začretje, s početkom u 19,00 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 Stjepan Ciglenečki, Josip Majsec, Mirko Šivalec, Nenad Veček, Vinko Švigir, Ivan 

Šaić, Ratko Mušica, Dražen Čvek, Ivan Kuhar, Siniša Belanović, Senka Vorih i Ivan Majsec. 

 

SJEDNICI NIJE NAZOČAN: Ivan Mlinarić (op), Josip Mišak (op), Stjepan Vukić  

 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČNI: 

1. Marko Kos, dipl.oec., Općinski načelnik, 

2. Ivica Roginić, zamjenik načelnika, 

3. Jasminka Lasić, oec, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  

4. Šimag Mirjana, računovodstveni referent-knjigovođa, 

5. Lidija Jerneić, zapisničar. 

6. Anet Sever, logoped, 

7. Tanja Tušek, voditeljica Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je 

sjednici prisutna većina vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Bez rasprave, jednoglasno usvaja se : 

 

D n e v n i   r e d 
1. Razmatranje: 

a) Izvješća o radu logopeda 

b) Izvješće o radu Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića i predškole 

2. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 10.07.2014. godine; 

3. Vijećnička pitanja; 

4. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju  proračuna za 2014. godinu  

5. Donošenje:  

a) Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu 

b) 1. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu 

c) Odluke o I. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture   

za 2014. godinu 

d) Odluke o 1. izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu 

e) Odluke o 1. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

f) Odluke o 1. izmjeni Programa  korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  za 2014. godinu 

g) Odluke o 1. izmjeni Socijalnog programa za 2014. godinu 

6. Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje usluge sakupljanja, odvoza  i 

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s 

područja Općine Sveti Križ Začretje 

7. Razmatranje zahtjeva Sekcije ugostitelja Udruženja obrtnika Sveti Križ Začretje za            

smanjenje poreza na korištenje javnih površina; 

8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje 

9. Pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

Razmatranje: 

a) Izvješća o radu logopeda 

Anet Sever daje izvješće o radu logopeda. Ujedno svoje je izvješće prikazala pomoću power 

point prezentacije. 

Vijećnik Josip Majsec postavlja pitanje koji su uzroci govornih mana kod djece.  



Anet Sever odgovara da postoje brojni uzroci govornih mana te da su jedni od najčešćih 

tepanje djeci, oštećenje živčanog sustava, smanjeno intelektualno funkcioniranje.  

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje da li uzrok govornih problema može biti psihološki. 

Anet Sever odgovara da uzrok može biti psihološki. 

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje da li bi rad logopeda bilo dobro kombinirati s radom 

psihologa. 

Anet Sever odgovara da je dobro ukoliko suradnja postoji te ako je uzrok mucanja psihičke 

prirode  obavezno mora biti u rad logopeda uključen psiholog. 

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje koliko puta tjedno dolazi psiholog u Osnovnu 

školu.   

Anet Sever odgovara da nije upućena u rad psihologa te da misli da psihologica provodi 

dijagnostiku, a nije sigurna da li ona provodi i terapiju. 

Vijećnica Senka Vorih navodi da je dobro upoznata s radom logopeda te ga pohvaljuje, a 

ujedno zahvaljuje na kvaliteti iznijetog izvješća. Dalje ističe da je plan rada logopeda dobar i 

da pokreće djecu. Navodi  da zabrinjava brojka od 43-je djece kojima je potreban logoped te 

postavlja pitanje da li se svi oni mogu obuhvatiti kroz program rada, da li se njime mogu 

obuhvatiti sve dobne skupine te da li bi bilo dobro razmotriti mogućnost zapošljavanja još  

jednog logopeda. 

Anet Sever navodi da bi bilo dobro da je jedan logoped zaposlen za potrebe vrtićke djece, 

a jedan za potrebe školske djece. Dalje ističe da je dugo razmišljala o planu rada, da poznaje 

svu djecu i da zna kako na njih rasporediti rad, a da se kvalitetno obuhvate svi. Navodi da još 

mora provesti razgovore sa predškolskom djecom te da je manji problem sa djecom u predškoli 

u Mirkovcu gdje se išlo na ruku roditeljima pa ih oni nisu vozili u Začretje, što bi bilo puno 

bolje za djecu, nego je ona odlazila u školu Mirkovec. Navodi da je moguće više djece 

obuhvatiti grupnim radom jer više njih ima iste ili slične probleme.  

Vijećnica Senka Vorih navodi da je u izvješću logopeda navedeno da roditelji nisu 

zainteresirani za rad te postavlja pitanje da li su se oni ipak uspjeli uključiti.  

Anet Sever odgovara da je plan rada definiran tako da obuhvaća i rad s roditeljima kao što 

su razne edukacije  roditelja, radionice te sastanci.  

 

b) Izvješće o radu Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića i predškole 

 

Tanja Tušek daje izvješće o radu dječjeg vrtića i predškole, a svoje izvješće prikazala je 

pomoću power point prezentacije.  

Vijećnica Senka Vorih zahvaljuje gđi. Tušek na izvješću i na trudu koji ulaže u odgoj djece. 

Dalje postavlja pitanje zašto projekt „Volim dedeka i babicu“ nije nastavljen. 

Tanja Tušek odgovara da je projekt prekinut, ali postoji mogućnost njegovog nastavka. 

Vijećnik Sinša Belanović  zahvaljuje gđi. Tušek na njezinom izvješću te postavlja pitanje 

da li postoji mogućnost organizacije produženog rada dječjeg vrtića.  

Tanja Tušek odgovara da se u prostoriji dječjeg vrtića odvija program predškole  i to od 

16,00 sati te da je to jedan od razloga trenutnog radnog vremena dječjeg vrtića, a drugi razlog 

je cijena tj. ukoliko dođe do produljenja radnog vremena dječjeg vrtića doći će i do povećanja 

cijene. 

Vijećnica Senka Vorih navodi da većina roditelja radi od 08,00 do 16,00 sati te ističe da 

radno vrijeme vrtića nije prilagođeno roditeljima. 

Načelnik navodi da je problem u organizaciji rada djelatnica dječjeg vrtića. 

Vijećnica Senka Vorih ističe da je potrebno poraditi na komunikaciji između djelatnica 

dječjeg vrtića i stručnih službi Općine te moli gosp. načelnika da razgovara s voditeljicom 

dječjeg vrtića. 

Vijećnik Siniša Belanović ističe da treba poraditi na tom problemu zbog budućih polaznika 

dječjeg vrtića. 

Vijećnica Senka Vorih traži da se gđa. Tanja Tušek uskladi i dogovori s gđom. Jasminkom 

Lasić oko sredstava i opreme potrebne za rad dječjeg vrtića. 

 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 10.07.2014. godine 

 



Bez rasprave sa 

 

„ZA“- 12 glasova  

„SUZDRŽAN“-0 (nema) 

„PROTIV“-0 (nema) donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 

 Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 10.07.2014. godine u 

tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 3. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećnik Ivan Majsec navodi da je oko 20 m županijske cesti kod trgovine „Mišak“ u 

smjeru Svetog Križa Začretja pod vodom zbog čega postoji mogućnost slijetanja s ceste te da 

bi zbog sigurnosti na navedenom dijelu prometnice  bilo dobro ugraditi slivnike.  

Načelnik odgovara da je referent za komunalne poslove razgovarao sa vlasnikom 

trgovine gosp. Mišakom o načinu rješavanja tog problema te da je prilikom razgovora on izrazio 

želju za sudjelovanjem u rješavanju istog. Dalje ističe da će se u suradnji sa Županijskom 

upravom za ceste napraviti plan sanacije ceste. 

Vijećnik Ivan Majsec navodi da je za vrijeme velikih oborina tijekom mjeseca kolovoza 

došlo do plavljenja naselja Štrucljevo  te ističe da do plavljenja dolazi prilikom svih većih 

oborina. Dalje ističe da je u tom naselju najveći problem vodotok koji je nereguliran i neočišćen 

te se na dijelu kod željezničkog mosta voda iz njega prelijeva na okolna poljoprivredna 

zemljišta na kojima usjevi propadaju. Dalje traži da stručne službe Općine zatraže pismeno 

očitovanje Hrvatskih voda o načinu rješavanja problematike regulacije vodotoka budući da on 

smatra da se područje naselja Štucljevo namjerno poplavljuje u cilju obrane od poplave okolnih 

naselja.  

Načelnik odgovara da je prošli tjedan direktor Hrvatskih voda bio na sastanku u gradu 

Zaboku i u Svetom Križu Začretju te da je prilikom njegovog posjeta napravljen troškovnik 

sanacije problema koji se dešavaju na području Općine Sveti Križ Začretje, a to je sanacija 

vodotoka Šemnice, dva kanala neposredno ispod crkve, sanacija napuknuća dijela korita 

Krapinice te potoka u naselju Ciglenica Zagorska tzv. „Piljkovim jarkima“ te da vrijednost 

sanacije navedenog iznosi  oko 1.300.000,00 kuna. Napominje da je moguće da Hrvatske vode 

imaju određene terene koje im služe za zaštitu nekih drugih te navodi da je na području naselja 

Štrucljevo jedan od razloga zašto dolazi do plavljenja i taj što je na tom području i jedan dio 

kuća građen prenisko. Dalje ističe da je u planu Hrvatskih voda na području Krapinsko-

zagorske županije izgraditi četiri retencije koje bi regulirale vodostaje. Ističe da Hrvatske vode 

kreću u regulaciju vodotoka na području Općine te čim program bude odobren u potpunosti i 

vrijeme dopusti on kreće sa  radovima.  

Vijećnik Ivan Majsec navodi da je glavni razlog plavljenja neregulacija vodotoka na 

području naselja Štrucljevo te da bi bilo dobro na kriznim dijelovima izgraditi brane da se 

spriječi prelijevanje vode. 

Načelnik odgovara da nije moguće izgraditi brane bez suglasnosti i odobrenja Hrvatskih 

voda te projekata koji tome prethode.  

Vijećnik Siniša Belanović postavlja pitanje da li je moguće da budući da su u tijeku 

radovi na izgradnji nogostupa u ulici Marije Jurić Zagorke da ukoliko će biti viška asfalta njime 

pokrpa oštećenje u ulici Ivice Lovrenčića.   

Načelnik odgovara da su tijeku radovi na izgradnji nogostupa u ulici Marije Jurić 

Zagorke i da je količina asflata potrebna za njegovo asfaltiranje dobivena sukladno projektima 

te da će se u trenutku završetka radova vidjeti ima li njegovog viška.   

Vijećnik Siniša Belanović ističe da bi mu bilo drago da se taj dio sanira. 

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje da li se radi što po pitanju uređenja dječjih 

igrališta po mjesnim odborima na području Općine. 

Načelnik odgovara da je za vrijeme Tjedna kulture, zabave i športa omogućeno mjesnim 

odborima da se kroz natjecanje u kuhanju kotlovine izbore za glavnu nagradu, set za dječje 



igralište i da je u natjecanju pobijedio mjesni odbor Pustodol Začretski-Donja Pačetina IV. 

Dalje ističe da su se pojedini mjesni odbori obratili Općini za zamolbom za osiguravanjem 

raznih materijala za uređenje igrališta u njihovim naseljima. Ističe i hvalevrijednu inicijativu 

vijećnika Siniše Belanvića oko daljnjeg uređenje parka u Svetom Križu Začretju. Navodi da je 

prva faza uređenja parka izvršena u 2013. godini kojom prilikom su obojene sprave za igranje 

i zamijenjena uništena sjedišta. Dalje navodi da je upućeno i pismo namjere Osnovnoj školi 

Sveti Križ Začretje da se izda suglasnost Općini za uređenje njihovog igrališta što je i dobiveno 

te se pristupilo njegovom uređenju. Dalje navodi da će s predstavnicima Hrvatskim šumama 

pokušati dogovoriti donaciju drveta potrebnog za uređenje dječjih igrališta.   

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje tko je mjerodavna osoba za zapuštena zemljišta. 

Načelnik odgovara da Općina ima izrađenu Odluku o agrotehničkim mjerama kojom je 

propisano kako postupiti u postupku prijave zapuštenog zemljišta. Ističe da je prvi korak u 

sprečavaju zapuštanja zemljišta davanje pisane opomene općine uz nalog za košnjom zapuštene 

parcele, a slijedeći korak je prijava istog poljoprivrednoj inspektorici koja može dati i novčane 

kazne osobi koja ima zapuštenu parcelu.  

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2014. godinu 

 

Načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj toči. 

Budući da nije bilo rasprave po ovoj točci predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

ZA“-11 glasova  

„SUZDRŽAN“-1 (jedan) 

„PROTIV“-0 (nema) donosi  

 

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2014. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 5. a.) 

Donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Predsjednik postavlja pitanje zašto dolazi do povećanja stavke plaća za zaposlene u 

dječjem vrtići i maloj školi. 

Jasminka Lasić odgovora da do povećanja dolazi iz razloga zapošljavanja logopeda čija 

će plaća teretiti tu poziciju, a bruto plaća logopeda iznosi cca 7.000,00 kuna mjesečno. Dalje 

ističe da je jedan od razloga povećanja ove stavke pogrešan financijski plana dobiven od stane 

djelatnica dječjeg vrtića početkom godine, a na temelju kojeg se je planirala ta stavka proračuna.  

Predsjednik navodi da je zaprimio nekoliko prigovora na provođenje usluga deratizacije. 

Načelnik ističe da je pomalo iznenađen budući da je on telefonskim putem od građana 

zaprimio samo pozitivne komentare te da će se ovi navodi provjeriti. 

Jasminka Lasić ističe da je Općina trenutno u postupku odabira najpovoljnije ponude za 

provođenje usluga deratizacije. 

Vijećnik Ivan Kuhar traži pojašnjenje stavke 108 „Higijeničarska služba“. 

Načelnik navodi da do povećanja te stavke dolazi iz razloga što nju tereti usluga 

zbrinjavanja psa lutalica čiji broj je u posljednje vrijeme na području Općine povećan pa ih 

građani svako malo prijavljuju na Općinu koja ih je dužna zbrinuti, a zbrinu se na način da se 

za njih plaća azil kod veterinarsko higijeničarske službe Zlatar Bistrica s kojim Općina ima 

sklopljen ugovor o navedenom, a ako nakon proteka određenog roka pse lutalice nitko ne zbrine 

služba ih nažalost ubije, a troškovi navedenog terete Općinu. 

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje da li se na pse plaća porez. 

Načelnik odgovora da nije uvedeno plaćanje poreza na pse. 

Jasminka Lasić odgovara da ukoliko je pas lutalica čipiran da onda troškovi njegovog 

zbrinjavanja terete vlasnika, a ukoliko nije onda terete Općinu.  



Vijećnik Dražen Čvek navodi da je u prijedlogu rebalansa na poziciji broj 094 „Usluga 

održavanja javne rasvjete“ već sada vidljivo da je realizirano više nego što je na istoj stavci 

planirano.  

Mirjana Šimag odgovora da su na tu poziciju proknjižena sredstva za priključak 

električne energije za SKI klub i NK Jedinstvo. Po usvajanju predloženog rebalansa ta će se 

sredstva prenijeti na poziciju 0911. 

 

Nakon rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

„ZA“-9 glasova  

„SUZDRŽAN“-3 glas  

„PROTIV“-O (nema) donosi  

 

Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 5. b) 

Donošenje odluke o I. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 

Bez rasprave sa  

 

ZA“-9 glasova  

„SUZDRŽAN“-3 glas  

„PROTIV“-O (nema) donosi  

 

Odluka o I. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio  

 

Točka 5.c) 

Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 

Bez rasprave sa  

 

ZA“-9 glasova  

„SUZDRŽAN“-3 glas  

„PROTIV“-O (nema) donosi  

 

Odluka o I. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2014. godinu  

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio  

 

Točka 5. d) 

Donošenje Odluke o 1. izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

„ZA“-9 glasova  

„SUZDRŽAN“-3 glas  

„PROTIV“-O (nema) donosi  

 

Odluka o 1. izmjeni Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2014. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 5. e)  

Donošenje Odluke o 1. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 



 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

„ZA“-9 glasova  

„SUZDRŽAN“-3 glas  

„PROTIV“-O (nema) donosi  

 

Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 5. f) 

Donošenje Odluke o I. izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu 

 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

„ZA“-9 glasova  

„SUZDRŽAN“-3 glas  

„PROTIV“-O (nema) donosi  

 

Odluka o I. izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 5. g) 

Donošenje Odluke o I. izmjeni Socijalnog programa za 2014. godinu 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

„ZA“-9 glasova  

„SUZDRŽAN“-3 glas  

„PROTIV“-O (nema) donosi  

 

Odluka o I. izmjeni Socijalnog programa za 2014. godinu  

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio  

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i 

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s 

područja Općine Sveti Križ Začretje  

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Vijećnica Senka Vorih navodi da je člankom 10. Ugovora navedeno kada može doći do 

povećanja ugovornih cijena odvoza otpada te postavlja pitanje zašto građani moraju snositi 

troškove koje ima predmetna tvrtka.  

Jasminka Lasić odgovara da je jedna od zakonskih obveza Općine da osigura reciklažno 

dvorište, a ujedno je zakonom propisano da se ta obveza može prenijeti na koncesionara i da je 

to jedan od razloga kada može doći do povećanja cijena.  

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje vezano za navod u prijedlogu ugovora da 

Općina ima pravo izvršiti kontrolu točnosti obračuna naknade za koncesiju.. 

Jasminka Lasić odgovara da prema tome navodu Općina može zatražiti uvid u poslovne 

knjige koncesionara.  

Vijećnik Ivan Šaić navodi da je Općina dovedena pred gotov čin. Ističe da je došlo do 

povećanja cijena te da kućanstva sa jednim ili dvoje ljudi plaćaju istu cijenu kao i kućanstva s 

većim brojem članova, a proizvode manje otpada te da će ljudi početi vraćati kante i uzimati 

vreće jer će im biti isplativije.  



Načelnik odgovara da je postupak javne nabave takav da ponuđač ponudi cijene, ističe 

da se razgovaralo s direktorom uprave tvrtke Eko flor plus d.o.o. te da su prilikom toga diktirani 

neki uvjeti kao što je smanjenje roka na koji se daje koncesija, ali da općina nažalost ne može 

diktirati cijenu i to iz razloga jer se na postupak davanja koncesije javila jedino predmetna 

tvrtka. Dalje ističe da je tvrtka Eko flor plus d.o.o. pristala biti  sponzorom  Tjedna kulture, 

zabave i športa.  

Vijećnik Siniša Belanović postavlja pitanje zašto se odvoz selektivnog otpada vrši 

jednom mjesečno, a da se on proizvodi u većim količinama nego komunalni otpad. 

Načelnik odgovara da se raspored odvoza otpada mijenjao nekoliko puta te da je 

sadašnji raspored odvoza najoptimalniji. Dalje ističe da će u budućem periodu doći do izmjene 

odvoza otpada budući da novi Zakon diktira drugačiji odvoz sa još više sortiranja otpada.  

Vijećnik Siniša Belanović ističe da se na odvoz 4:2 (četiri puta mjesečno odvoz 

komunalnog, dva puta selektivni) nitko nije žalio te postavlja pitanje da li je općina limitirana 

odvozom. 

Načelnik odgovara da povećanje broja odvoza otpada znači i povećanje cijena za 

građane.  

Vijećnik Ivan Šaić navodi da radnici tvrtke Eko flor plus d.o.o. prilikom odvoza otpada 

sav otpad stavljaju u jedan kamion te da onda nema ni potrebe za njegovim odvajanjem. 

Načelnik odgovara da je Općina zaprimila prigovor na takav način odvoza otpada i da 

je o tome obavijestila tvrtku Eko flor plus d.o.o. koja je poduzela određene sankcije prema 

radnicima koji su vršili takav način odvoza otpada.  

Vijećnik Nenad Veček postavlja pitanje da li će sva domaćinstva s područja općine 

dobiti kante za biootpad. 

Jasminka Lasić odgovora da Vlada RH treba donijeti još neke podzakonske propise 

kojima će se regulirati to pitanje. Navodi da obzirom da je koncesija dodijeljena na osam godina 

ugovorom je to trebalo predvidjeti, ali će se to pitanje pojaviti za rješavanje na jednoj od 

budućih sjednica Općinskog vijeća s obzirom da je moguće odabrati nekoliko načina rješavanja 

pitanja biorazgradivog otpada.  

Vijećnik Ivan Majsec navodi da koncesionari mogu diktirati svoje uvjete jer su 

monopolisti, ali da isti ne žele ulagati u poboljšanje usluge odvoza otpada na način da kućanstva 

plaćaju odvoz otpada prema količini istog što bi bilo puno bolje za građane. 

Načelnik navodi da pojedini gradovi i općine imaju pravilo da se odvoz plaća na temelju 

količine, ali se došlo do saznanja da se time povećava broj divljih deoponija budući da građani 

da bi im se manje naplatilo otpad odlažu na nepropisan način.  

Vijećnik Ivan Majsec ističe da brojna domaćinstva s područja općine nemaju posude za 

skupljanje otpada.  

Načelnik odgovora da su svi koji imaju saznanja da netko nema posuda za otpad iste 

dužni prijaviti. 

Vijećnik Dražen Čvek ističe da treba prihvatiti da se ne može ništa drugo učiniti nego 

dodijeliti koncesiju tvrtki Eko flor plus d.o.o. Dalje ističe da je njegovo mišljenje da se divlji 

deponiji povećavaju iz razloga povećanja cijena odvoza otpada te da bi bilo dobro da se uvede 

da svako domaćinstvo plaća svoj otpad prema količini otpada kojeg proizvede te da budući da 

se u članku 12. ugovora govori o evidenciji o preuzetoj količini otpada da onda ujedno postoji 

i individualna naplata odvoza, a ukoliko bi naplata bila individualna onda postoji mogućnost da 

se kod građana javi i veća svijest za odvajanje otpada.  

Jasminka Lasić navodi da je sastavni dio ugovora dokumentacija za nadmetanje u kojoj 

je jasno definirano da će  po donošenju podzakonskih propisa Općina definirati uvjete prema 

kojima će se vršiti odvoz otpada, a koncesionar će svoje poslovanje morati uskladiti s 

navedenim propisima. 

Vijećnik Nenad Veček navodi da bi bilo dobro da se na članku 12. Ugovora inzistira te 

da se vodi evidencija o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika, a da se onda razmotri 

mogućnosti drugačijeg plaćanja otpada. 

Vijećnik Vinko Švigir postavlja pitanje da li postoji mogućnost uvođenja razdvajanja 

otpada na groblju. 

Načelnik odgovara da je općina već dva puta zaprimila ponude pojedinih tvrtki za 

razdvajanje otpada ali su isti odustali. 



Jasminka Lasić navodi da je mogućnost za razdvajanje otpada na groblju ostavljena i za 

tvrtku Eko flor plus d.o.o. te da ukoliko se oni opreme adekvatnom opremom za obavljanje 

navedenog ta stavka će se regulirati dodatkom Ugovora o koncesiji.  

 

Nakon rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 

 

„ZA“-12 glasova  

„SUZDRŽAN“-0 (nema)   

„PROTIV“-0 (nema) te se donosi   

 

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine 

Sveti Križ Začretje 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 7. 

Razmatranje zahtjeva Sekcije ugostitelja Udruženja obrtnika Sveti Križ Začretje za 

smanjenje poreza na korištenje javnih površina 

 

Načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnik Ivan Kuhar navodi koliko je njemu u sjećanju porez na korištenje javne 

površine već je jednom prilikom snižavan. 

Načelnik odgovora da se zbog sveopće krize unatrag dvije godine ova vrsta nameta za 

ugostitelje s područja općine snižavala. 

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje, a što da je lijepo vrijeme i da su ugostitelji 

ostvarili velike prihode da li bi se i onda porez smanjio.   

Načelnik odgovara da dio u kojem Općina može kontrolirati prihode ugostiteljskih 

objekta je kroz porez na potrošnju te da je on svake godine u osmom mjesecu u blagom porastu.  

Vijećnica Senka Vorih navodi da bi bilo dobro da se i ugostiteljski objekti za smanjenje 

nameta oduže općini kroz neki oblik sponzorstva Tjedna kulture, zabave i športa. 

Načelnik odgovara da su svi ugostitelji bili pozvani na sastanak na kojem im je iznijet 

prijedlog da se na neki način uključe u Tjedan kulture, zabave i športa ali se sa donacijom 

uključio samo ugostiteljski objekt Lasić.  

Vijećnik Ivan Šaić navodi da ugostiteljski objekt za vrijeme održavanja Tjedna kulture, 

zabave i športa nisu ostvarili velike prihode budući da je bilo loše vrijeme i mali broj 

posjetitelja.  

Načelnik odgovora da je protok ljudi velik budući da se paralelno održavalo više 

programa, ali je istina da je zbog teške situacije građana potrošnja smanjena.   

 

Nakon rasprave, predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 

 

„ZA“-11 glasova  

„SUZDRŽAN“-0 (nema)   

„PROTIV“-1 glas te se donosi   

 

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Sveti Križ Začretje 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 9.  

Pitanja i prijedlozi  

 

Općinski načelnik poziva sve vijećnike da se odazovu svečanoj sjednici Općinskog 

vijeća koja će se održati u zgradi općine 14.09.2014. godine.  

Vijećnik Ivan Šaić navodi da je u razgovoru sa zaposlenikom koji radi na održavanju 

javnih površina dobio informaciju da on nije primio plaću od 5 mjeseca, a da se Općina obvezala 

na raskid ugovora ukoliko se radniku plaća neće isplaćivati redovito.  



Načelnik odgovara da je zatraženo očitovanje od Poljoprivredne zadruge o isplati plaće 

radniku koji radi na održavanju javnih površina. Dalje čita dobiveno obrazloženje, u kojem je 

navedeno da radnik nije dobio plaću 2 mjeseca. Navodi da općina redovno pomaže radniku 

kroz isplate jednokratnih novčanih pomoći. Dalje napominje da ukoliko će se nastaviti daljnja 

neisplata plaće slijedi raskid ugovora.  

Vijećnik Ivan Kuhar ističe da su građani nezadovoljni izborom pjesama koje se izvode 

na festivalu „Prvi glas zagorja“, budući da su to većinom pjesme na engleskom jeziku koje 

brojni građani ne razumiju. 

Vijećnica Senka Vorih navodi da ona smatra da je dobro da oni koji nastupaju izvode 

pjesme na stranim jezicima. 

Načelnik navodi da je festival „Prvi glas zagorja“ dobio pohvale sa svih stana budući da 

je on daleko iznad amaterske razne. Dalje ističe da se program festivala izvodi kroz dva dana i 

da je on podijeljen na izvođenje kajkavskih pjesama i zabavnih pjesama koje biraju izvođači. 

Ističe da je izbor pjesama šarolik te da iz tog razloga svatko u njima može pronaći nešto što mu 

odgovara, a da je i na kraju to odluka Upravnog odbora Udruge za kulturu.  

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje koje je već postavio na jednoj od prijašnjih 

sjednica Općinskog vijeća, a to je postavljanje križa na mrtvačnicu.  

Načelnik odgovara da je mrtvačnica mjesto iz kojeg se umrli ispraćaju na ukop, a ne 

mjesto koje je obilježeno simbolima vjere te navodi da nije siguran da li je to moralno i da će 

pitati neovisna tijela za mišljenje.  

Vijećnik Ivan Šaić navodi da stavljanje obilježja na mrtvačnicu ne bi bilo korektno 

prema svim mještanima budući da nisu svi građani Općine katolici.  

Načelnik navodi da obilježje križa postoji na centralnom mjestu mjesnog groblja.  

Vijećnik Ivan Majsec postavlja pitanje koga treba nazvati da se posude na zelenim 

otocima isprazne. 

Načelnik odgovara da odvoz sa zelenih otoka vrši tvrtka Eko flor plus d.o.o. po uputama 

Općine. 

 

Budući da više nije pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zaključuje sjednicu u 22,25 sati.  

 

Zapisničar                                                                                  Predsjednik  

        Lidija Jerneić                                                                            Općinskog vijeća  
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PREDMET: Odluka osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje  
 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 6. stavak 2. Zakona o osnivanju Savjeta mladih („Narodne novine“   

broj 41/14) te članak 43. a Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije 5/13, 15/14) 

 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 
   
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 
 
OBRAZLOŽENJE:  

Dana 31.03.2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o savjetima mladih („Narodne 
novine“ broj 41/14), a njegovim je odredbama propisano da su sve jedinice lokalne i 
regionalne samouprave koje još nemaju osnovan Savjet mladih dužne isti osnovati.  

Sukladno iznijetom izrađen je prijedlog Odluke o osnivanju Savjet mladih Općine Sveti 
Križ Začretje te se predlaže Općinskom vijeću da istu donese u priloženom tekstu.  
 
 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                Marko Kos, dipl.oec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
           REPUBLIKA HRVATSKA  

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                                     PRIJEDLOG 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

               OPĆINSKO VIJEĆE                                          
  

KLASA:  

URBROJ: 2197/04-01-14- 

Sveti Križ Začretje, ____2014. 

 

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetu mladih („Narodne novine“ broj 41/14) 

i članka 43 a. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na svojoj 12. sjednici, 

održanoj ________donijelo je  

 

Odluku o osnivanju Savjeta mladih 

Općine Sveti Križ Začretje 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje (u 

daljnjem tekstu Savjet mladih) kao savjetodavnog tijela Općine Sveti Križ Začretje koje pomiče 

i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine Sveti Križ Začretje (u daljnjem 

tekstu Općine). 

Ovom Odlukom određuje se broj članova Savjeta mladih, način izbora članova Savjeta 

mladih, rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, radnom tijelu 

Općinskog vijeća Općine koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih 

kandidatura, način utjecaja Savjeta mladih na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja 

odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja 

rada i programa Savjeta mladih, osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih 

te pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih.  

 

Članak 2. 

Savjet mladih čine osobe koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu 

mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili 

boravištem na području Općine. 

Osoba može istodobno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice lokalne 

samouprave te samo jednog Savjeta mladih jedinice područne samouprave.  

 

II. SASTAV I IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH  

 

Članak 3. 

Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika, koji se biraju na 

razdoblje od tri godine.  

Članak 4. 

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine na temelju 

pisanih i obrazloženih kandidatura.  

Članak 5. 

Općinsko vijeće pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika 

objavom javnog poziva za isticanje kandidatura na mrežnim stranicama Općine najmanje tri 

mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.  

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za 

isticanje kandidatura, rok za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera 

zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih. 



Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim 

stranicama Općine. 

 

Članak 6. 

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike (u daljnjem tekstu: 

kandidature) ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene 

za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, 

sindikalnih ili strukovnih organizacija  u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih koje 

skupine se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine (u 

danjem tekstu: ovlašteni predlagatelji). 

Kad kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature dužna 

je prikupiti najmanje dvadeset (20) potpisa mladih, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu 

potpisnika.  

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove 

Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.  

 

Članak 7. 

Ovlašteni predlagatelji dostavljaju kandidature Odboru za izbor i imenovanje (u 

daljnjem tekstu: Odbor) na propisanim obrascima koji su sastavni dio ove Odluke, sa obveznom 

dokumentacijom navedenom u javnom pozivu.  

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.  

 

Članak 8. 

Nakon zaprimanja kandidatura Odbor obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata i u roku od 15  dana od dana isteka roka za podnošenja prijava sastavlja izvješće o 

provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.  

Popis važećih kandidatura sadrži ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja i 

naziv predlagatelja.  

Izvješće i popis iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuju 

na mrežnim stranicama Općine. 

 

Članak 9. 

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja 

izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem, u 

skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća, bira članove i zamjenike članova Savjeta 

mladih. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima, a na glasačkim listićima kandidati se 

navode prema abecednom redu prezimena.  

Glasuje se zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena pojedinog kandidata. 

Važeći je glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 

pet kandidata.  

Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 5. 

na rang listi dobivenih glasova.  

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim 

brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova, između onih 

kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se 

ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih. 

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na 

mrežnim stranicama Općine. 

 

III. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH  

 

Članak 10. 

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana  objave rezultata izbora.  

Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća. 

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih. 



Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta 

mladih većinom glasova svih članova. 

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na mrežnim stranicama Općine.  

  

IV. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH  

 

Članak 11. 

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine 

računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih. 

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih te 

prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih.  

Općinsko vijeće razriješiti će člana Savjeta mladih ako neopravdano izostane s najmanje 

50% sjednica Savjeta mladih u godini dana te na zahtjev člana Savjeta mladih.  

Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s 

radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran. 

 

Članak 12. 

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko 

vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je 

prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o savjetima mladih (dalje u tekstu: Zakon) i ove 

Odluke koje se odnose na izbor članova Savjeta mladih.  

Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka 

mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta 

mladih. 

Općinsko vijeće raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu 

dulje od šest mjeseci.  

 

V. DJELOKRUG SAVJETA MLADIH  

 

Članak 13. 

U okviru svog djelokruga, Savjet mladih: 

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih i 

o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade, 

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje 

odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za 

unapređivanje položaja mladih, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za 

unapređivanje položaja mladih te način rješavanja tih pitanja, 

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja 

mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o temama od interesa za mlade, 

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana 

očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po 

potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje 

položaja mladih, 

- potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih te suradnju i razmjenu 

iskustva s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim 

planom radi ostvarivanja programa rada, 

- po potrebi poziva predstavnike Općine na sjednice Savjeta mladih, 

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podršku razvoju 

organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i 

određivanju kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, 

- obavlja druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

 

VI. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH  

Članak 14. 



Savjet mladih održava sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a sjednice saziva i 

predsjedava im predsjednik Savjeta mladih. 

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na 

prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih. 

 

Članak 15. 

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu, većinom glasova svih članova Savjeta mladih, 

a njime se pobliže uređuje način rada Savjeta mladih.  

 

Članak 16. 

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 

Savjeta mladih, osim ako Zakonom nije drukčije određeno. 

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran 

za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od 

odlučivanja.  

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje 

odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje 

pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne 

osobe ili njezinih tijela upravljanja. 

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje 

ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih. 

 

Članak 17. 

Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i 

povremene radne skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice 

za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.  

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih 

pitanja vezanih za mlade i rad s mladima.  

 

Članak 18. 

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjet mladih. 

Predsjednik Savjeta mladih: 

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih 

- predstavlja Savjet mladih prema Općini i prema trećima, 

- obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakon i Poslovnika o radu Savjeta mladih. 

Ako je predsjednik Savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje 

dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta mladih. 

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, ovoj odluci 

te Poslovniku o radu Savjeta mladih, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih 

članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i 

izbora novog predsjednika. 

Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih 

sukladno stavku 4. ovog članka, Općinsko vijeće, sukladno Poslovniku o savjetu mladih, može 

u pisanom obliku uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog 

predsjednika Savjeta mladih.  

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, 

ovoj odluci te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih može pokrenuti 

postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta mladih i izbor novog 

zamjenika predsjednika Savjeta mladih. 

 

VII. PROGRAM RADA   

Članak 19. 

Savjet mladih donosi, većinom glasova svih članova, program rada (s financijskim 

planom ako se predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava) te ga podnosi na odobravanje 

Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 



Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka 

tekuće godine za prethodnu godinu i dostavlja ga na znanje Općinskom načelniku, koji ga 

objavljuje na mrežnim stranicama Općine. 

 

Članak 20. 

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade 

najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih, ako je zahtjev 

podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.  

 

VIII. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH  

 

Članak 21. 

Sredstva za rad i program rada Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Općine. 

Općina osigurava savjetu mladih prostor za sjednice te administrativnu pomoć u 

njihovom radu. 

 

Članak 22. 

Članovi savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na 

naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih ako se održavaju izvan 

mjesta njihovog stanovanja i to u visini cijene prijevozničke karte. 

Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu i drugih putnih troškova neposredno 

vezanih uz rad u savjetu mladih (službena putovanja u okviru programa odnosno djelokruga 

Savjeta mladih i sl.). 

 

IX. ODNOS SAVJETA MLADIH I OPĆINSKOG VIJEĆA TE OPĆINSKOG 

NAČELNIKA  

 

Članak 23. 

Općinsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice te 

zapisnike s održanih sjednica u istom roku kao i članovima Općinskog vijeća te na drugi 

prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima. 

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava 

zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojeg po potrebi poziva i druge članove Općinskog 

vijeća i drugih tijela vijeća, te stručnjake iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s 

mladima, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Općinskog 

vijeća sa Savjetom mladih. 

Inicijativu za zajednički sastanak iz stavka 2. ovog članka može pokrenuti i Savjet 

mladih. 

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade 

i to najkasnije na prvoj slijedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom 

da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Općinskog 

vijeća. 

Predsjednik, zamjenik ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan je 

odazvati se pozivima na sjednicu Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom 

sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju 

iz djelokruga Savjeta mladih zatraži Općinsko vijeće. 

 

Članak 24. 

Savjet mladih surađuje sa Općinskim načelnikom redovitim međusobnim 

informiranjem, savjetovanjem te na druge načine. 

Općinski načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak 

sa Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji 

Općinskog načelnika i Savjeta mladih. 

Općinski načelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o 

svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.  

 

X.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  



 

Članak 25. 

Općinsko vijeće putem Odbora objaviti će prvi javni poziv za isticanje kandidatura za 

članove Savjeta mladih u skladu s ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu 

ove Odluke.  

 

Članak 26. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“ 

 

 

 

       PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA  

                Stjepan Ciglenečki 


