
              

 

 

 

 

                
   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: 023-05/16-01/01 

URBROJ: 2197/04-01-17-12 

Sveti Križ Začretje, 31.03.2017. 

 

P O Z I V 

NA 29. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

Sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje, koja će se održati: 

 

u srijedu 05. travnja  2017. godine u 19.30 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. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća održane 22.03.2017 . godine  

2. Vijećnička pitanja 

3. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje“ 

4. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Sveti Križ Začretje 

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi 

6. 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. Lidija Lisjak, ovdje, 

20. Tatjana Belanović, Ulica Ivice Lovrenčića 8 

21. Radio  Zabok, M. Gupca 74, 

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

23. Radio Stubica, Toplička cesta 5 

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

25. Dopisništvo Večernjeg lista, Krapina, 

26. Zagorski list,  

27. Pismohrana,ovdje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z A P I S N I K   

 

 sa 28. sjednice Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje održane dana 22.03.2017. godine u vijećnici 

Općine Sveti Križ Začretje, s početkom u 18,30 sati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 Stjepan Ciglenečki, Mirko Šivalec Nenad Veček, Vinko Švigir, Ivan Kuhar,  Senka Vorih,  Josip 

Majsec, Darko Mišak, Josip Mišak (dolazi na sjednicu u 18,50 h).  

 

SJEDNICI NISU NAZOČANI: Siniša Belanović (op), Stjepan Vukić (op),  Ratko Mušica (op), Dražen 

Čvek (op), Ivan Mlinarić (op) i  Ivan Majsec (op). 

 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČNI: 

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

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

3. Mirjana Šimag, računovodstveni referent knjigovođa, 

4. Lidija Lisjak, zapisničar 

5. Franjo Kučko, ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice (napušta sjednicu u 19,20 sati)  

6. Mario Mihovilić, direktor Zagorskog vodovoda d.o.o. (napušta sjednicu u 19,05 sati) 

 

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 se usvaja slijedeći:  

D n e v n i   r e d 

7. Donošenje Odluke o  

a) davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje tvrtki Zagorski vodovod d.o.o. 

b) davanju ovlaštenja za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za potrebe projekta 

izgradnje vodoopskrbnog sustava za područje „visoke zone“  Grada Zaboka, Općine Sveti Križ 

Začretje i Općine Krapinske Toplice-II faza 

8. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane 20.02.2017 . godine  

9. Vijećnička pitanja 

10. Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje: 

a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice i čitaonice za 2016. godinu 

b) Programa rada Općinske knjižnice i čitaonice za 2017. godinu 

c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Gradske knjižnice Krapina, Matična služba o stručnom 

nadzoru Općinske knjižnice i čitaonice  

11. Izvješća za 2016. godinu: 

a) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2016. 

godinu 

b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekta i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2016. 

godine 

e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetnih 

mjera iz Plana gospodarenja otpadom 

f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi za 2016. 

godinu 

g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća koncesionara tvrtke Eko-flor plus d.o.o. za 2016. godinu. 

12. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata  

13. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje 

14. Donošenje Odluke  o dodjeli nekretnina Općine Sveti  Križ Začretje na korištenje organizacijama 

civilnog društva 

15. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

16. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj  

uporabi slijedećih nerazvrstanih cesta: 

a) NC-KO-9, cesta od područne škole Kozjak Začretski do kapele Sveti Vid, u duljini od  približno 

2732 m,  

b) NC-KO-6, spojna cesta Mladići-Škreblini-Grabušići, u duljini od  približno 806 m. 

c) NC ŠV-5, nerazvrstana cesta u naselju Vrankovec od ceste D1 pokraj tvrtke Honing prema 

raspelu kod Petrači, u duljini od 800 m. 



17. Donošenje Izvedbenog plana za ostvarivanje prava i potrebe djece u 2017. godini   

18. Pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o  

a) davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje tvrtki Zagorski vodovod d.o.o. 

b) davanju ovlaštenja za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za potrebe projekta 

izgradnje vodoopskrbnog sustava za područje „visoke zone“  Grada Zaboka, Općine Sveti Križ 

Začretje i Općine Krapinske Toplice-II faza 

 

Mario Mihovilić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnik Josip Majsec navodi da je većina prihoda za vraćanje kredita iz cijene vode te postavlja 

pitanje što ako izvor u Loboru presuši.  

Mario Mihovilić odgovara da je Zagorski vodovod suvlasnik firme Zagorski izvor te da postoje i 

alternativni izvori koji mogu opskrbiti vodom.  

Vijećnik Mirko Šivalec navodi da je razgovarao s mještanima koji su skeptični na uzimanje kredita 

jer se boje da će doći do povećanja cijene vode te da misli da bi prijedlog odluke trebao biti predmet 

dnevnog reda za jednu od sjednica u novom mandatu Općinskog vijeća. 

Mario Mihovilić odgovora da je Zagorski vodovod jedini koji je uspio smanjiti osnovu cijenu vode. 

 

Budući da više nije bilo rasprave predsjednik daje na glasovanje prijedlog  točke  

 

1. a) te se sa  

 

„ZA“: 8 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 1 (jedan) donosi 

 

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje tvrtki Zagorski vodovod d.o.o. 

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

 

1. b) te se sa  

 

 „ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

 

Odluka o davanju ovlaštenja za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za potrebe projekta 

izgradnje vodoopskrbnog sustava za područje „visoke zone“  Grada Zaboka, Općine Sveti Križ 

Začretje i Općine Krapinske Toplice-II faza 

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

 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane 20.02.2017 . godine 

 

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

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

ZAKLJUČAK 

Verificira se zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane 20.02.2017. godine 

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

 

Točka 3. 

Vijećnička pitanja 

 

Vijećnik Ivan Kuhar apelira da se uputi zamolba osobama koje rade na audicijama za festival Prvi 

glas zagorja koji se održava u sklopu Tjedna kulture, zabave i športa  da izvođači svoje izvedbe izvode na 

hrvatskom jeziku.  

Predsjednik vijeća odgovara da će kao predsjednik skupštine Udruge za kulturu zamolbu prenijeti 

nadležnim i dati povratnu informaciju.  

 

Točka 4. 



Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje: 

a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice i čitaonice za 2016. godinu 

b) Programa rada Općinske knjižnice i čitaonice za 2017. godinu 

c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Gradske knjižnice Krapina, Matična služba o stručnom 

nadzoru Općinske knjižnice i čitaonice  

 

Franjo Kučko daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnica Senka Vorih zahvaljuje ravnatelju na iscrpnom izvješću te pohvaljuje njegov rad. Ističe da 

su u angažmanu Općinske knjižnice i čitaonice odrađene brojne aktivnosti, šarolikog aspekta i zahvaljuje se 

na velikom doprinosu u dobivanju naslova „Općina Sveti Križ Začretje-prijatelj djece“. 

Vijećnik Nenad Veček postavlja pitanje da li program Metel Win koji koristi knjižnica podržava 

komunikaciju s korisnicima.  

Franjo Kučko odgovora da predmetni program podržava komunikaciju s korisnicima i da oni mogu 

putem web stranice općine pretraživati fond knjižnice.  

 

Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje na glasovanje prijedlog točke  

 

4. a) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice i čitaonice za 2016. godinu 

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

 

4. b) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Program rada Općinske knjižnice i čitaonice za 2017. godinu 

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

 

4. c) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Program rada Općinske knjižnice i čitaonice za 2017. godinu 

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

 

Točka 5. 

 

Izvješća za 2016. godinu: 

a) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2016. 

godinu 

b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekta i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2016. 

godine 

e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetnih 

mjera iz Plana gospodarenja otpadom 

f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi za 2016. 

godinu 

g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća koncesionara tvrtke Eko-flor plus d.o.o. za 2016. godinu. 

 

Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Mirjana Šimag navodi da je kod naslovne strane Godišnjeg izvještaja o proračuna Općine Sveti Križ 

Začretje za 2016. godinu kod slova B) KNJIŽNICA došlo do greške kod RAZLIKE (MANJKA) jer umjesto 

iznosa od 14.631,54 treba biti iznos od 15.217,28 kuna.  



Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje da li su sva potraživanja koja su navedena u tablici  kod 

točke 5. dospjela.   

Mirjana Šimag daje detaljno obrazloženje potraživanja navedenih u tablici. 

Općinski načelnik navodi da što se tiče potraživanja da do najvećeg problema dolazi kod  naplate 

potraživanja od poslovnih subjekata kojima je dana mogućnost obročne otplate, kod nekih je izvršena  

kompenzacija, a da je kod pojedinih pitanje da li će se uopće naplatiti.  

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje da je u materijalima navedeno da je općina koristila usluge 

agencije za naplatu potraživanja.  

Jasminka Lasić odgovara da su se usluge agencije koristile kod naplate poreza na potrošnju i to kod 

onih obrata koji su zatvoreni, agencija je uspjela nešto malo naplatiti i to oko 5.000,00 kuna ,te da će se 

razmotriti da li će se i dalje koristi njezine usluge.  

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje zašto se kod sklapanja ugovora za asfaltiranje ili izgradnju 

vodovodnih mreža ugovori ne definiraju na  način da građani prije njihove izgradnje moraju uplatiti 

cjelokupni iznos iz ugovora. 

Općinski načelnik odgovora da bi se u  tom slučaju malo toga odradilo, a da se na ovaj način 

građanima izlazi u susret. 

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje što je to Krugoval Zabok. 

Mirjana Šimag odgovara da je to bivši radio Zabok. 

 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik daje na glasovanje prijedlog točke  

 

5. a) uz ispravak koji je navela Mirjana Šimag te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

 

Godišnji izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu 

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

 

5. b) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu 

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

5. c) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka  o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu 

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

 

5. d) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine 

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

 

5. e) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 



Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetnih mjera iz Plana 

gospodarenja otpadom 

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

 

5. f) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi za 2016. godinu 

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

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata 
 

Mirjana Šimag daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

 

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

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o raspodjeli rezultata 

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

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje 

 

Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

 

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

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje 

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

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke  o dodjeli nekretnina Općine Sveti  Križ Začretje na korištenje organizacijama 

civilnog društva 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. Ističe da je došlo do greške kod članka 12. 

kriterija pod brojem I. KVANTITATIVNI KRITERIJ jer broj bodova od 6 do 9 godina treba iznositi 7, a ne 

9 kako je navedeno u prijedlogu. 

 

Budući da rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog točke,  uz izmjenu koju je navela Jasminka 

Lasić, na glasovanje  te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o dodjeli nekretnina Općine Sveti Križ Začretje na korištenje organizacija civilnog društva 

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

 

Točka 9. 

Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

 

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

 



„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

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

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi slijedećih 

nerazvrstanih cesta: 

a) NC-KO-9, cesta od područne škole Kozjak Začretski do kapele Sveti Vid, u duljini od  približno 

2732 m,  

b) NC-KO-6, spojna cesta Mladići-Škreblini-Grabušići, u duljini od  približno 806 m. 

c) NC ŠV-5, nerazvrstana cesta u naselju Vrankovec od ceste D1 pokraj tvrtke Honing prema raspelu 

kod Petrači, u duljini od 800 m 

 

Lidija Lisjak daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

 

Budući da rasprave nije bilo predsjednik daje na glasovanje prijedlog točke  

 

10. a) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi NC-KO-9, cesta od 

područne škole Kozjak Začretski do kapele Sveti Vid, u duljini od  približno 2732 m 

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

10.b) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi NC-KO-6, spojna 

cesta Mladići-Škreblini-Grabušići, u duljini od  približno 806 m 

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

 

10. c) te se sa  

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj  uporabi NC ŠV-5, 

nerazvrstana cesta u naselju Vrankovec od ceste D1 pokraj tvrtke Honing prema raspelu kod Petrači, 

u duljini od 800 m 

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

 

Točka 11. 

Donošenje Izvedbenog plana za ostvarivanje prava i potrebe djece u 2017. godini 

 

Senka Vorih daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Vijećnik Josip Majsec postavlja pitanje da li je moguće da se osiguraju novčana sredstava da se 

učenicima financira nabava svih udžbenika.  

Općinski načelnik odgovara da se zbog racionalnijeg trošenja sredstava iz socijalnog programa došlo 

do mogućnosti da se svim učenicima osnovne škole nabava školskih udžbenika sufinancira u određenom 

iznosu te da se također nada da će se u budućem periodu iznaći dodatna sredstva za udžbenike. Ističe da se 

osnovnoj školi pomaže i u nizu drugih stvari potrebnim za njezino djelovanje.  

Vijećnik Josip Mišak navodi da Zagrebačka županija u potpunosti financira nabavu školskih 

udžbenika te da li postoji mogućnost da se iz sredstava prireza koji plaćaju građani općine koji su zaposleni 

na području Zagrebačke županije nabave udžbenici za učenike s područja općine.  

Mirjana Šimag odgovara da se prirez plaća prema mjestu stanovanja te da Općina Sveti Križ Začretje 

nema prireza.  



Vijećnik Mirko Šivalec daje primjer općine Pušća koja za učenike kupuje udžbenike, a roditelji 

svake godine plaćaju ¼ cijene istih s time da na kraju godine  udžbenici vraćaju.  

Općinski načelnik navodi da se unutar Osnovne škole svake godine organizira razmjena udžbenika, 

ali da je najveći problem u kvaliteti jer se knjige vrlo brzo raspadnu. 

Predsjednik vijeća navodi da je također jedan od problema taj što učenici pojedine zadatke rješavaju 

u udžbenicima pa nije moguće da iste koristi više generacija.  

Vijećnica Senka Vorih također ističe da se knjige svake godine mijenjaju te da  se samo pojedine 

mogu koristiti iz generacije u generaciju.  

 

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

 

„ZA“: 9 (devet)  glasova           

„SUZDRŽAN“- 0 (nema)    

„PROTIV“- 0 (nema) donosi 

 

Izvedbeni plana za ostvarivanje prava i potrebe djece u 2017. godini 

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

 

Točka 12. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Vijećnik Vinko Švigir postavlja pitanje kada će biti otvorena spojna ceste Zabok-Krapina. 

Općinski načelnik odgovara da nažalost nema službene informacije o datumu otvaranja spojne ceste. 

Vijećnik Mirko Šivalec traži da se sredstva od njegove naknade kao člana Općinskog vijeća usmjere 

u korist udruge „Cvrkutići“.  

Mirjana Šimag odgovora da su vijećnici donijeli odluku da se naknada ne isplaćuje.  

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje tko je nadležan za sanaciju deponija pokraj kućice „Zle 

Majke“.  

Općinski načelnik odgovara da je isti nastao u postupku izgradnje spojne ceste Zabok-Krapina, te da 

će se sanirati u angažmanu Općine.  

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje u čijoj su nadležnosti građevine kod nogometnog kluba 

„Jedinstvo“.  

Općinski načelnik odgovara da su zgrade u vlasništvu Kamenolom Gorjak te da je općina imala upita 

za kupnju tog dijela nekretnine, ali da vlasnici nisu zainteresirani za prodaju.  

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje sjednicu u 19,55 sati. 

 

Zapisničar                                                                                      Predsjednik  

        Lidija Lisjak                                                                                   Općinskog vijeća  
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                     OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

 

 

PREDMET:  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja  

za projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje“ 

 

 

PRAVNI TEMELJ:   članak 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje 

 („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/13 i 15/14) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

OBRAZLOŽENJE: 

 U svrhu prijave na natječaj za Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, 

Podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 

7.4.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Općinsko vijeće donosi 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja. 

 U skladu sa Proračunom Općine za 2017. te Planom razvojnih programa na gore opisani natječaj 

planira se prijaviti projekt izgradnje dječjeg vrtića u Svetom Križu Začretju. 

 Sukladno iznijetom, a s ciljem prijave predmetnog projekta na gore opisani natječaj Općinski 

načelnik utvrdio je prijedlog Odluke. 

Predlaže se Općinskom vijeću da istu donese u priloženom tekstu. 

 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Kos, dipl.oec.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                            
            REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
                OPĆINSKI NAČELNIK  

 

KLASA:  

URBROJ:  

Sveti Križ Začretje, ____________ 

 

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

zagorske županije“ broj 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće na svojoj __ sjednici održanoj _____ godine 

donosi 

 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje“ 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja (u nastavku: Odluka) daje se suglasnost 

načelniku Općine Sveti Križ Začretje za provedbu ulaganja na području Općine Sveti Križ Začretje 

za projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje“. 

Članak 2. 

Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove odluke na natječaj za Mjeru 

07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1.  „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, te se njome ovlašćuje načelnik 

Općine Sveti Križ Začretje za prijavu na natječaj.  

Članak 3. 

Sastavni dio ove Odluke je Prilog odluci koji sadržava slijedeće stavke: naziv projekta, naziv 

korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta, uključujući opis krajnjih korisnika 

te izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama, 

financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu 

projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta, doprinos ulaganja stvaranju novih radnih 

mjesta, način održavanja i upravljanja projektom, usklađenost projekta sa strateškim razvojnim 

programom, usklađenost projekta s Prostornim planom uređenja općine Sveti Križ Začretje  – I., II., 

III. I IV. Izmjene i dopune (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 2/03, 10/03, 3/07, 15/11, 

13/13, 26/15 i 5/16). 

 Prilog iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“.      

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

    Stjepan Ciglenečki  
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                     OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

 

 

PREDMET:  Odluka o izradi Strategije razvoja turizma 

 Općine Sveti Križ Začretje 
  

 

PRAVNI TEMELJ:   članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 –pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Na temelju članka 28. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne 

novine broj 22/2015) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj 

za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i 

njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga 

područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj 

jedinica lokalne samouprave“.   

 Natječajem je propisano da intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto ukupnih 

prihvatljivih troškova. 

 Sastavni dio prijave na natječaj mora biti Odluka Općinskog vijeća o izradi Strateškog plana razvoja 

pojedinih gospodarskih sektora na području Općine (u našem slučaju: turizma). 

 Proračunom Općine za 2017.  te Planom razvojnih programa za 2017. godinu planirana je izrada 

strateških dokumenata Općine.   

 Sukladno iznijetom, a s ciljem prijave izrade Strategije razvoja turizma Općine na gore opisani 

natječaj Općinski načelnik utvrdio je prijedlog Odluke. 

Predlaže se Općinskom vijeću da istu donese u priloženom tekstu. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Kos, dipl.oec.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

KLASA: 320-01/17-01/06  

URBROJ: 2197/04-01-17-2 

Sveti Križ Začretje, _____2017.  

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst) i  

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

5/13, 15/14), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje, na  29. sjednici održanoj ____2017.  

godine donijelo je: 

 

ODLUKU 

o izradi Strategije razvoja turizma Općine Sveti Križ Začretje  

 

Članak 1. 

Općinsko  vijeće Općine Sveti Križ Začretje daje suglasnost za izradu strateškog plana razvoja - 

Strategije razvoja turizma Općine Sveti Križ Začretje  za razdoblje četiri godine (od godine 

donošenja).  

Članak 2. 

Izrada Strategije predlaže se u cilju valorizacije turističke ponude i načina definiranja razvojnih 

turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili 

preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma Općine Sveti Križ Začretje. 

Strategijom razvoja turizma Općine Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu: Strategija) utvrdit će se 

razvojni ciljevi usmjereni prema razvoju turizma Općine Sveti Križ Začretje, te definirati razvojni 

prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.  

 

Članak 3. 

Za izradu Strategije osnovati će se Radna skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije. Ovlašćuje 

se Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje za osnivanje i imenovanje članova Radne skupine 

u skladu s ovom Odlukom.  

 

Članak 4. 

Sredstva za izradu Strategije osigurati će se apliciranjem na podmjeru 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje 

planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite 

i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednost“ 

- provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne 

samouprave“, koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014-2020. 

Članak 5. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje da sukladno zakonskim propisima 

provede postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše Ugovor o izradi Strategije razvoja turizma 

Općine Sveti Križ Začretje  te provede izradu strategije nakon zaprimanja pozitivne Odluke o 

odabiru od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao nadležnog 

tijela za provedbu javnog natječaja za podmjeru 7.1.. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije“.  

 

Predsjednik  Općinskog  vijeća 

            Stjepan Ciglenečki 
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                     OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

 

 

PREDMET:  Odluka o davanju suglasnosti za kreditno 

 zaduženje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi 
  

 

PRAVNI TEMELJ:   Članak 90. Zakona o proračunu  

   („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Člankom 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da se 

ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zaduživati 

samo za investiciju uz suglasnost većinskog suvlasnika, odnosno osnivača. 

U opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključuju se 

suglasnosti: 

1. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom  vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave koje su u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u kojoj 

se zadužuju iskazale gubitak, 

2. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave koje se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski 

registar, 

3. za zaduživanje ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

              Ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko 

odlučuje o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u vlasništvu. 

Zagorska javna vatrogasna postrojba čiji je Općina Sveti Križ Začretje jedan od osnivača podnijela je 

zahtjev da nadležno tijelo Općine donese Odluku o davanju suglasnosti za njezino  kreditno zaduženje. 

Detaljno obrazloženje planiranog kreditnog zaduženja dano je u prilogu ovog prijedloga. 

Predlaže se Općinskom vijeću da donese Odluku u priloženom tekstu. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Kos, dipl.oec.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

KLASA: 402-08/17-01/04  

URBROJ: 2197/04-01-17-3 

Sveti Križ Začretje, _____2017.  

 

 Na temelju  članka  90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 

32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13, 15/14), 

Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje, na  29. sjednici održanoj ____2017.  godine donijelo je: 

 

O  D  L  U  K  U 

o davanju suglasnosti  ZAGORSKOJ JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI   

za kreditno  zaduženje 
 

1. Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi daje se  suglasnost za kreditno zaduženje na iznos od 

3.000.000,00 kn bez PDV-a, pod sljedećim uvjetima: 

 Vrsta kredita: kunski kredit HBOR-a prema uvjetima iz programa „Infrastruktura“  

 Namjena kredita: izgradnja vatrogasnog centra 

 Kamatna stopa: 2,5 % godišnje, promjenjiva 

 Rok i način otplate kredita: 15 godina uključujući 3 godine počeka, u jednakim 

 mjesečnim uzastopnim ratama 

 Naknade: 

- za obradu zahtjeva: 0,5 % jednokratno, prije prvog korištenja 

- za prijevremenu otplatu kredita: 1 % od od svote prijevremeno otplaćene  

 glavnice 

 instrumenti osiguranja: standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, 

uključujući, ali ne ograničavajući se na mjenice korisnika kredita; zadužnice korisnika 

kredita. 

2. Zagorska javna vatrogasna postrojba je dužna: 

- 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 10. u mjesecu Općini Sveti Križ Začretje dostavljati izvještaje o otplati 

kredita. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 

 

        PREDSJEDNIK 

            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

DOSTAVLJA SE: 

1. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Trg D. Domjanića 1, Zabok  

2. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb 

3. Pismohrana, ovdje 

 


