
IZVOD IZ ZAPISNIKA 1.radne sjednice Općinskog vijeća Općine Kumrovec održane u 

utorak 05. rujna 2017. godine, s početkom u 19:00 sati, u prostorijama Općine Kumrovec. 

Prisutni vijećnici 09/11: Tomica Broz (Predsjednik Općinskog vijeća), Tomislav Škvorc, 

Marko Fekeža, Mario Lončar, Danijel Ivić, Svetlana Županić, Damir Dugonjivec, Anja 

Pečnik i Krešimir Ratkaj 

Odsutni vijećnici: Bojana Krajcar i Saša Bardak   

Ostali prisutni: Načelnik Općine Kumrovec Robert Šplajt, Zamjenica načelnika Općine 

Kumrovec Danijela Lončar, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec Vera Iveković, 

Stručni suradnik za pravne poslove, gospodarstvo i društvene djelatnosti Dario Bezjak i 

zapisničar Martina Erdelić. 

Utvrđeno je da je od ukupno 11 prisutno 09 vijećnika.  

Predsjednik Općinskog vijeća Tomica Broz otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i predložio  

usvajanje zapisnika sa protekle sjednice. 

Na zapisnik nije bilo primjedbi,  te je zapisnik stavljen na glasanje, a isti je usvojen 

jednoglasno kako slijedi: 

9 vijećnika glasalo je „ZA“ dok  „SUZDRŽANIH“ i „PROTIV“ nije bilo.  

Predsjednik Općinskog vijeća Tomica Broz predložio je slijedeći Dnevni red:   

1. Vijećnička pitanja 

2. Svečana prisega članova Općinskog vijeća koji nisu prisustvovali Konstituirajućoj 

sjednici 

3. Razmatranje i usvajanje izvršenja polugodišnjeg Izvješća o ostvarivanju Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Jaglac“ iz Kumrovca za 2017. godinu 

4. Razmatranje i usvajanje izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg 

vrtića „Jaglac“ za pedagošku godinu 2016./2017. 

5. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Kumrovec za 2017. godinu 

6. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika za razdoblje od 

01.01.2017. do 04.06.2017. 

7. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika za razdoblje od 

04.06.2017. do 30.06.2017. 

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o općinskim porezima Općine Kumrovec 

9. Novosti i obavijesti 

Na dnevni red imao je primjedbu vijećnik Tomislav Škvorc te zamolio da se ispravi greška, a 

greška je da u dnevnom redu postoje dvije točke sa istim rednim brojem odnosno dnevni red 

ima dvije točke pod rednim brojem osam.“ 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomica Broz uvažio je primjedbu vijećnika Tomislava Škvorc, 

te rekao kako je sigurno došlo do pogreške prilikom pisanja te će se ista ispraviti, a da će 

točka dnevnog do pogreške. Zamolio je vijećnike da uvaže ispriku te da se točka ispod rednog 

broja osam ispravi u točku dnevnog reda pod brojem devet. 

Drugih primjedbi na dnevni red nije bilo, te je predložak dnevnog reda stavljen na glasanje, a 

isti je prihvaćen jednoglasno, kako slijedi:  

9 vijećnika glasalo je „ZA“ dok  „SUZDRŽANIH“ i „PROTIV“ nije bilo.  

U 19:02 sjednici vijeća pristupio je vijećnik Saša Bardak. 

Ad.1. 

Vijećnik Krešimir Ratkaj postavio je pitanje Općinskom načelniku Robertu Šplajt „Zašto 

Udruga branitelja nije dobila isplaćen novac koji je tražen od strane Općine Kumrovec prije 

polaska na izlet, a Udruga Zipka je prije putovanja u Bugarsku dobila isplatu većeg iznosa 

novaca? 

Općinski načelnik Robert Šplajt odgovorio je vijećniku Krešimiru Ratkaj da Udruga branitelja 

nije dobila novac jer nije niti tražila, niti se je znalo da putuju na izlet. Udruga Zipka je 

pismeno zamolila da im se odobre financijska sredstva kako bi mogli otići na putovanje u 



Bugarsku. Ostalim udrugama koje su se javile na natječaj Općine Kumrovec još nisu 

odobrena sredstva, to će biti riješeno krajem mjeseca rujna i početkom mjeseca listopada. 

Viječnik Krešimir Ratkaj zahvalio je Općinskom načelniku, te postavio još jedno pitanje: 

„Zašto nije izrađen Plan zaštite od požara od strane Općine Kumrovec, te zbog toga dolazi do 

problema u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kumrovec ?“ 

Općinski načelnik Robert Šplajt odgovorio je vijećniku Krešimiru Ratkaj da neće biti 

nikakvih problema, te da je sve dogovoreno sa inspektorom Hanđićem koji će pričekati do 

kraja mjeseca rujna da se Plan i Procjena zaštite od požara usvoji na sjednici Općinskog vijeća 

Općine Kumrovec. Plan i Procjena zaštite od požara biti će izrađena već do kraja ovog tjedna, 

a suglasnosti od Ministarstva unutarnjih poslova ishodit će se idući tjedan, tako da bi već istu 

mogli uvrstiti na sjednicu vijeća koja bi se održala posljednji tjedan u mjesecu rujnu. Ukoliko 

bude sve po planu, a vjerujemo da tako i bude biti će sve u zadanim rokovima, a ujedno je 

tako i dogovoreno sa inspektorom Hanđićem. 

U 19:05 sjedici vijeća pristupila je vijećnica Bojana Krajcar. 

Za riječ se javio vijećnik Damir Dugonjivec te postavio pitanje Općinskom načelniku Robertu 

Šplajt: „Zašto nije čišćeno uz ceste u naselju Donji Škrnik prema spoju sa Zagorskim Selima, 

već se stalo na križanji kod obiteljske kuće Banjšak Žaneka?“ 

Općinski načelnik Robert Šplajt odgovorio je da ne zna točno odgovoriti na to pitanje iz kojeg 

razloga nije počišćeno, te se ispričava zbog toga, ali da će se svakako počisiti ukoliko se nije 

jer se još uvijek po cijeloj Općini Kumrovec vrši čišćenje uz lokalne nerazvrstane općinske 

ceste. 

Za riječ se javio vijećnik Saša Bardak te postavio pitanje Općinskom načelniku Robertu Šplajt 

„Što je sa dugovanjem od strane Državne imovine za upravaljanje državnom imovinom za 

održavanje javnih površina u njihovom vlasništvu?“ 

Općinski načelnik Robert Šplajt odogovorio je vijećniku Saši Bardak da još uvijek to 

dugovanje stoji. Općina je dužna državi za otkup stanova, a oni su nama dužni sa održavanje 

javnih površina. 

Vijećnik Saša Bardak zahvalio je na odgovoru te postavio pitanje Općinskom načelniku 

Robertu Šplajt: „ Da li se što poduzimalo kako bi se smanjio temeljni kapital Znanstveno 

studijskog centra kod Ministarstva obrazovanja?“ 

Na pitanje vijećnika Saše Bardaka odgovorio je stručni suradnik za pravne poslove, 

gospodarstvo i društvene djelatnosti Dario Bezjak kako se nije poduzimalo trenutno nakon 

promijene lokalne vlasti ništa po tom pitanju. 

Na to se nadovezao Općinski načelnik te rekao kako je od strane Ministarstva državne 

imovine došao dopis u kojem traže da im se dostave svi dopisi i zahtjevi upućeni za rješavanje 

državne imovine kao i popis sve državne imovine na području Općine Kumrovec sa popisom 

katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica. Po dostavljenim traženim podacima dodijelit će se 

djelatnik-povjerenik Ministarstva državne imovine koji će voditi sve naše postupke. 

Vijećnik Saša Bardak zahvalio je na odgovoru te postavio još jedno pitanje Općinskom 

načelniku Robertu Šplajt:“Da li će ove školske godine biti financiranje školskih udžbenika od 

strane općine Kumrovec?“ 

Općinski načelnik Robert Šplajt odgovorio je da ove školske godine neće biti financiranje 

školskih udžbenika, već je predviđeno da će ići u 2018. godini. 

Vijećnik Saša Bardak zahvalio je na odgovoru. 

Drugih pitanja nije bilo. 

Ad.2. 

Predsjednik općinskog vijeća Tomica Broz iznio je da vijećnici koji nisu prisustvovali 

konstatirajućoj sjednici općinskog vijeća trebaju pristupiti svečanoj prisezi, a to su Anja 

Pečnik, Krešimir Ratkaj i Saša Bardak. 

Predsjednik općinskog vijeća Tomica Broz sukladno članku 3. Poslovniku općinskog vijeća 

Općine Kumrovec izgovorio je tekst prisege u cijelosti nakon čega je prozvao vijećnicu i 



vijećnike imenom i prezimenom nakon čega će izgovoriti riječ prisežem, a nakon prisege i 

potpisati pismenu prisegu. 

Prisega glasi: „Prisežem da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kumrovec 

obavljati savjesno i odgovorno, u cilju gospodarskog i socijalnog probitka Općine Kumrovec, 

Krapinsko-zagorske županije i Republike Hrvatske, da ću se u svom radu  pridržavati Ustava 

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Kumrovec i da ću štititi ustavni poredak 

Republike Hrvatske.“ 

Predsjednik općinskog vijeća Tomica Broz zamolio je slijedeće vijećnike da prisegnu: 

Anja Pečnik „Prisežem“ 

Krešimir Ratkaj „Prisežem“ 

Saša Bardak „Prisežem“ 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomica Broz čestitao je vijećnicima na prisezi te predložio 

slijedeću točku dnevnog reda. 

Ad.3. 
Po obrazloženju ravnateljice Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec Vere Iveković, nakon kratke 

rasprave, Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o ostvarivanju Financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec za 2017. godinu usvojen je jednoglasno kako slijedi: 

11 vijećnika glasalo je „ZA“ dok  „SUZDRŽANIH“ i „PROTIV“ nije bilo.  

Ad. 4. 

Po obrazloženju ravnateljice Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec Vere Iveković, nakon kratke 

rasprave, Odluka o usvajanju izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg 

vrtića „Jaglac“ Kumrovec za pedagošku godinu 2016./2017. usvojen je jednoglasno kako 

slijedi: 

11 vijećnika glasalo je „ZA“ dok  „SUZDRŽANIH“ i „PROTIV“ nije bilo.  

U 19:57 sjednicu vijeća napustila je ravnateljica Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec Vera 

Iveković  

Ad.5.   

Po obrazloženju načelnika Roberta Šplajt, rasprave nije bilo te je Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2017. godinu usvojen jednoglasno kako slijedi: 

11 vijećnika glasalo je „ZA“ dok  „SUZDRŽANIH“ i „PROTIV“ nije bilo.  

Ad.6. 

Po obrazloženju načelnika Roberta Šplajt, rasprave nije bilo te je Polugodišnji izvještaj 

Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2017. do 04.06.2017. godine usvojen je 

jednoglasno kako slijedi: 

11 vijećnika glasalo je „ZA“ dok  „SUZDRŽANIH“ i „PROTIV“ nije bilo.  

Ad.7. 

Po obrazloženju načelnika Roberta Šplajt, nakon kratke rasprave, Polugodišnji izvještaj 

Općinskog načelnika za razdoblje od 04.06.2017. do 30.06.2017. godine usvojen je 

jednoglasno kako slijedi: 

11 vijećnika glasalo je „ZA“ dok  „SUZDRŽANIH“ i „PROTIV“ nije bilo.  

Ad.8. 

Po obrazloženju načelnika Roberta Šplajt, rasprave nije bilo te je Odluka o općinskim 

porezima Općine Kumrovec usvojena kako slijedi: 

7 vijećnika glasalo je „ZA“ , 4 vijećnika bila su „PROTIV“ dok  „SUZDRŽANIH“  

glasova nije bilo.  

Ad.9. 

Općinski načelnik Robert Šplajt od novosti i obavijesti iznio je slijedeće: 

Zagorski vodovod d.o.o. iz Zaboka prošao je na natječaju kod Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa projektom Izgradnja kanalizacije Risvica - 

Ravno Brezje II etapa. 



Po iznesenim obavijestima Predsjednik Općinskog vijeća Tomica Broz utvrdio je da je dnevni 

red iscrpljen te je zaključio 1. radnu sjednicu u 20:51 h. 

 

Zapisnik pripremila                                                           Zapisnik ovjerio: 

   Martina Erdelić                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                             Tomica Broz 


