
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JALŽABET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-01/22-01/52 

URBROJ: 2186-4-01-1-22-1 

Jalžabet, 13.10.2022. godine 

 

Temeljem Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jalžabet, članak 89. („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ br. 43/09, 32/22) sastavljen je  

 

ZAPISNIK 

s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jalžabet, održane 13.10.2022. godine u vijećnici Općine 

Jalžabet. Početak sjednice u 19h. 
 

Prisutni vijećnici:Snježana Arić, Domagoj Cafuk, Damir Hruško, Sandra Hruško, Josip 

Križanić, Ljubica Sačić, Siniša Sreček, Vladimir Tenšić, Nikola Vuković, Miladin Žerajić, 

Tomislav Gluhak, Nikola Križanić naknadno se pridružio sjednici. 
 

Ostali prisutni: Rajko Solar -općinski načelnik, Ivan Špoljarić - direktor Inovativnog centra 

Jalžabet d.o.o, Borko Mikić - pročelnik JUO, Kristina Pavličević - ravnateljica Dječjeg vrtića 

Potočić Jalžabet, Marko Amanović - predstavnik tvrtke Infrastruktura d.o.o. 
 

Sjednicu vodi predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček. Pozdravlja sve prisutne, 

Pročelnik JUO konstatira da je na sjednici prisutno jedanaest vijećnika. Potvrđuje se 

kvorum za pravovaljano donošenje odluka. 

Predsjednik vijeća poziva vijećnike da potvrde zapisnik s 12. sjednice vijeća održane 

12.07.2022. godine. 

Za prijedlog glasa svih jedanaest prisutnih vijećnika. Prijedlog je prihvaćen. 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći Dnevni red: 

1. Aktualni sat 

2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić, Jalžabet 

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Potočić, Jalžabet 

4. Odluka o službenoj odori komunalnog redara Općine Jalžabet  

5. Odluka o uključivanju Općine Jalžabet u projekt izgradnje svjetlovodne 

telekomunikacijske infrastrukture na području Općine Jalžabet  

6. Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada Općine Jalžabet 

7. Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnine k.č.br. 1004/5, KO Jakopovec 

8. Odluke o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja 

9. Razno 
Predsjednik Općinskog vijeća pita vijećnike za eventualnu dopunu ili izmjene Dnevnog 

reda. Nema primjedbi. 

Za prijedlog glasa svih jedanaest prisutnih vijećnika. Prijedlog je prihvaćen. 
  



Točka 1. Aktualni sat 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike na postavljanje pitanja načelniku. 

Križanić Josip traži pojašnjenje po kojem „ključu“ se postavljaju lampe na  

„keleminskom vrhu“, zašto baš tamo, dok na brijegu u Jalžabetu nema ni jedne jedine.  

Traži da se istraži tko je palio lampaše, da li je to uobičajeno ili se dogodilo slučajno? Navodi 

kako postoji snimka paljenja lampaša. 
 

Ljubica Sačić moli Jedinstveni upravni odjel za pomoć oko dostave materijala u 

pisanom obliku za naredne sjednice Općinskog vijeća tako dugo dok se ne steknu uvjeti. „Bez 

obzira što smo se od ovog mandata modernizirali i dobili tablete još uvijek u nekim krajevima 

naše Općine nema dobre pokrivenosti internetom te postoji mogućnost ne dobivanja materijala. 

Ujedno navodi kako je vidjela da se u Jakopovcu radi sjenica te je interesiraju troškovi, tko je 

izvođač radova i što je sada sa tim projektom? 
 

Miladin Žerajić pita hoće li se dijeliti božićnice i u kojem iznosu, te hoće  li će općina 

sudjelovati svojim prijevoznim sredstvima kao pomoć u dobavi drva za umirovljenike? 
 

Sandra Hruško pita ima li Inovativni centar d.o.o. vanjskih suradnika za održavanje 

zelenih površina, ako da moli pojašnjenje po kojem kriteriju su odabrani. Pita za prodanu 

parcelu u Novakovcu ispred igrališta, interesira je što je sada sa tim zemljištem? 
 

Gluhak Tomislav pita kad će se počistiti groblje u Kelemenu jer da se bliže Svi sveti, te 

problem parkiranja kamiona na parkiralištu groblja. Pita kako je moguće da ako je netko izabran 

za zapovjednika Vatrogasne zajednice to na kraju nije postao, već druga osoba? 
 

Snježana Arić pita kako se vodi briga o opremi za ispraćaj pokojnika, dvorane za 

ispraćaj jer se ljudi žale kako su zatekli istu punu paučine, prašine, ispuštene gume na kolicima 

itd., Pita koristi li se dvorana za skladištenje neke opreme. Moli za mišljenje o statusu 

arheološke zone, kakva je suradnja Općine sa Županijom jer su vlasnici zemljišta dobili rješenje 

od Općinskog suda u kojem se upisuje svojstvo kulturnog dobra, pravo prvokupa ali ljudima 

nigdje ne piše obrazloženje i ljudi su  zbunjeni, te da li je u pitanju povreda osobnih podataka 

jer oni nisu dali svoje podatke? 
 

Nikola Vuković pita hoće li će se ukinuti naknade Općinskim vijećnicima, ističe kako 

bi to trebalo napraviti? 
  

Josip Križanić postavlja pitanje što se točno događa sa potkapacitiranošću Dječjeg vrtića 

Potočić, kako je čuo da ide nadogradnja vrtića, pa ga interesira da li ta nadogradnja ide uz 

postojeći vrtić ili negdje drugdje. Predlaže da se dječji vrtić Potočić napravi u Kelemenu. 

Drugo pitanje odnosi se na zakon o lokalnoj samoupravi odnosno zašto se sjednica vijeća zadnji 

puta održala pred puna tri mjeseca? 
 

Načelnik općine Rajko Solar pozdravlja prisutne te prvo odgovara vezano na lampe na 

„keleminskom vrhu“ i najavljuje odgovor u pisanom obliku, te ističe kako je analiza stanja 

javne rasvjete upravo pokazala kako nam za javnu rasvjetu nedostaje deset kilometara kabela. 

Trenutno se rade projekcije nove rasvjete, ne možemo staviti lampu tamo gdje nemamo 

predviđen kabel za rasvjetu. Na problem sa materijalima za vijećnike upućuje ih da se direktno 

jave pročelniku. Smatra da se moraju pratiti novi trendovi zbog kojih je Općina nabavila tablete 

i pita ako može raditi Sabor RH, Vlada RH, Varaždinska županija sa digitalnim materijalima 

da ne vidi problem zašto ne bi mogli i mi kao uspješna općina. Što se tiče sjenice u Jakopovcu 



od kad sam ja načelnik svi podaci su javno obavljeni na webu Općine Jalžabet – otvoreni 

proračun, tako da se sve može vidjeti gdje je i za što utrošeno. Ako će Vas zanimati baš neki 

konkretan račun i to ćete dobiti na uvid. Božićnice će se i nadalje isplaćivati, najavljuje poziv 

g. Žerajiću oko dogovora za naknadu. Za pitanje oko Inovativnog centra d.o.o. dobit ćete 

odgovor od direktora firme, dok za prodano zemljište u Novakovcu nemam informaciju u kojoj 

je fazi ali možemo zatražiti od vlasnika. Groblja su  počišćena, pokošena, mogu se složiti da su 

nam groblja malo slabije održavana, imamo radnike na javnim radovima. Za sljedeću godinu 

sva groblja moramo staviti u proširenje. Što se tiče parkiranja na grobljima možemo uputiti 

komunalnog redara na postupanje ali jedan dio tog parkirališta je u vlasništvu RH. Vezano za 

pitanje Vatrogasne zajednicu, zakon se mijenjao i zakon se treba poštivati, a Općinski načelnik 

donosi konačnu odluku, sukladno Zakonu o vatrogastvu. Napominje kako će skrenut pažnju 

kolegama koji su zaduženi za opremu na grobljima da se takvo što ne bi ubuduće događalo isto 

tako pozornica će se maknuti iz tih prostorija jer se ona ionako seli ovisno o potrebama. Vezano 

uz arheološku zonu i mi smo kao Općina dobili informaciju o rješenjima te ćemo uputit dopis 

županu da nas informira. Ukoliko se vi vijećnici zajedno sa Predsjednikom Vijeća odlučite da 

se naknade ne isplaćuju a preusmjeravaju za nešto drugo ja vas podržavam. Na pitanja za vrtić 

navodi kako će najbolje odgovoriti ravnateljica vrtića Kristina Pavličević. Mi smo se odlučili 

za nadogradnju postojećeg vrtića, projekt je prijavljen za sufinanciranje. Što se tiče održavanje 

sjednice konstatira kako je upravo isteklo 3 mjeseca od posljednje sjednice najavljuje kako se 

isto neće ponoviti. 

 

Točka 2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić, 

Jalžabet 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se rasprava o točki 2. i 3. objedini. 
 

Za prijedlog objedinjene rasprave glasa svih jedanaest prisutnih vijećnika. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva ravnateljicu Dječjeg vrtića Kristinu Pavličević da 

predstavi prijedloge 
 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Potočić Kristina Pavličević iznosi prijedloge odluka. 
 

Tokom iznošenja prijedloga sjednici se pridružuje vijećnik Nikola Križanić. Od tog 

trenutka je na sjednici prisutno dvanaest vijećnika.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća vijećnika Nikolu Križanića usmeno opominje zbog 

kašnjenja. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike na raspravu. 
 

Križanić Josip upozorava Predsjednika općinskog vijeća da nema osnove za opomenom 

vijećniku koji je kasnio jer nigdje ne piše kad da se mora doći točno u vrijeme početka sjednice  

također se sjednica smije napustiti. Ističe punu podršku ravnateljici vrtića te apelira na načelnika 

da se kazna za kršenje pedagoških standarda plati iz općinskog proračuna. Ponovo pita za 

nadogradnju vrtića, hoće li se ići na kat ili će se ići na parcelu koja je bila predviđena za stanove.  
 

Načelnik općine najavljuje odgovore u pisanom obliku. 
 

Nakon objedinjene rasprave po točkama 2. i 3. Predsjednik Općinskog vijeća stavlja 

točku na glasanje. 
 



Za prijedlog glasa svih dvanaest prisutnih vijećnika. Prijedlog je prihvaćen. 

 

Točka 3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Potočić, 

Jalžabet 

 

Nakon objedinjene rasprave po točkama 2. i 3. (rasprava navedena u točki 2.)     

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja točku na glasanje. 
 

Za prijedlog glasa svih dvanaest prisutnih vijećnika. Prijedlog je prihvaćen. 

 

Točka 4. Odluka o službenoj odori komunalnog redara Općine Jalžabet  

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika općine da predstavi prijedlog. 

            Rajko Solar iznosi prijedlog odluke. 

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja točku na glasanje. 
 

 Za prijedlog glasa svih dvanaest prisutnih vijećnika. Prijedlog je prihvaćen. 

 

Točka 5. Odluka o uključivanju Općine Jalžabet u projekt izgradnje svjetlovodne 

telekomunikacijske infrastrukture na području Općine Jalžabet 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika općine da predstavi prijedlog. 

            Rajko Solar iznosi prijedlog odluke. 

            Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike na raspravu. 

            Križanić Josip je zamolio da predstavnik tvrtke Infrastruktura d.o.o. Marko Amanović 

detaljnije objasni o čemu se radi. 

            Marko Amanović  iznosi kako se o najmodernijoj infrastrukturi kojom se pruža internet, 

kreće se po fazama kako je dogovoreno sa Općinom Jalžabet, kreće se od Novakovca i Jalžabeta 

jer je tako najjednostavnije zbog već postojeće infrastrukture. Prvo će se ići u anketu da se vidi 

koliko je ljudi uopće zainteresirano za priključenje na novu mrežu, te će se moći birati da li se 

želi priključak podzemno ili nadzemno i birati operatera usluge po izboru od strane korisnika. 

Cijena priključka biti će 85 eura plus pdv, iznos će plaćati Općina Jalžabet, to je cijena za zračni 

priključak a podzemni također financira Općina sa istim iznosom no stvarni trošak podzemnog 

priključka do pune cijene plaća korisnik. Nitko nije obavezan da se priključi. 
 

             Načelnik općine napominje da će sada općina financirati priključak a ukoliko će htjeti 

netko kasnije priključiti tada će punu cijenu priključenja korisnik podmirivati sam a cijena će 

biti znatno viša zbog potrebne građevinske operative koja više neće biti prisutna kao sada kod 

izvođenja mreže. Ako će imati bilo tko kakvih pitanja i nejasnoća može nam se obratiti direktno. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća stavlja točku na glasanje. 
 

  Za prijedlog glasa svih dvanaest prisutnih vijećnika. Prijedlog je prihvaćen 

            

Točka 6. Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada Općine Jalžabet 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika općine da predstavi prijedlog. 



 Rajko Solar iznosi prijedlog odluke. 

             Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike na raspravu. Prijave za raspravu nema. 

 Predsjednik Općinskog vijeća stavlja točku na glasanje. 
 

  Za prijedlog glasa svih dvanaest prisutnih vijećnika. Prijedlog je prihvaćen. 

 

Točka 7. Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnine k.č.br. 1004/5, KO 

Jakopovec 

 Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika općine da predstavi prijedlog. 

 Rajko Solar iznosi prijedlog odluke. 

             Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike na raspravu. 

 Ljubica Sačić pita je li cijena od 11,5 eura po metru kvadratnom špranca, jer se i ranije 

parcela prodala po istoj cijeni a bila je puno atraktivnija. Moli očitovanje na isto. 
 

            Josip Križanić ističe kako nema ništa protiv reciklažnog dvorišta  ali apelira na prodaju 

za jednu parcelu dalje, jer smatra da bi bilo bolje rješenje zbog prodaje još nekih parcela u zoni. 

Nudi da se odluka ne izglasa danas te da se još razmisli za prodaju baš te parcele.  
 

            Snježana Arić molim načelnika da objasni kako bi to reciklažno dvorište utjecalo na 

zdravlje ljudi obzirom da se tamo ima puno prašine a ljudi rade u blizini. 
 

            Rajko Solar navodi kako smo dobili ponudu od Niskogradnje Kneževi od 8 eur ali smo 

pregovarali te smo postigli cijenu od 11,5 eur. Za sada im je dovoljna ta parcela ali se u 

budućnosti planiraju širiti te bi kupili i parcelu do nje o kojoj se priča kao pogodnijoj jer je 

posljednja u zoni. Što se tiče prašine i to je stavljeno u projekt te uzeto u obzir sukladno zakonu 

koji definira gradnju takvih objekata. Sa Pressglasom smo razgovarali o njihovim planovima 

proširenja pogona. Ponuđena im je parcela u direktnoj blizini njihovog postrojenja. Parcela od 

105.000 kvadrata u dijelu zone faza 2. nije prodana, nije ni raspisan natječaj a biti će kad 

potencijalni investitor ispuni naše uvjete.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja točku na glasanje. 
 

 Za prijedlog glasa osam vijećnika. Suzdržana su četiri  vijećnika. Prijedlog je prihvaćen. 

Točka 8. Odluke o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja 
 

            Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika općine da predstavi prijedlog. 

            Rajko Solar iznosi prijedlog odluke. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike na raspravu. 
 

Ljubica Sačić komentira pozamašan iznos koji će se otpisati a da zna neke ljude koji 

rade u inozemstvu i da je čudno da ne postoji način naplate duga, te da treba naći način kako 

„zainteresirati“ ljude da plaćaju svoje obveze. 
 

Josip Križanić smatra da će uvijek postojati dugovanja ali da fizičkim osobama ne bi 

trebalo otpisivati dugovanja, te se pozvao na ranije mehanizam naplate starih potraživanja. 
 



Rajko Solar ističe da su mehanizmi naplate pokrenuti u našem mandatu, a to su prvo 

naše opomene direktno iz općine, zatim odvjetničke opomene pa ovrha, također dajemo 

mogućnost plaćanja na rate. Dužnici ne mogu dobiti općinske naknade, od kada sam ja načelnik 

nisu, niti će dalje dobivati. Također navodi da su se mehanizmi naplate provodili ranije sada ne 

bi imali tolike iznose dospjelih nenaplaćenih dugovanja za otpis. Napominje da su se porez na 

kuće za odmor i ostali dugovi naplatili preko 90 % i sada ima reda. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja točku na glasanje. 
 

 Za prijedlog glasa jedanaest vijećnika. Suzdržana jedan vijećnik. Prijedlog je prihvaćen. 

Točka 9. Razno  
 

              Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike na raspravu.  

              Josip Križanić predlaže da se ugase svjetla javne rasvjete barem jedan sat ranije i tako 

će se uštedjeti te bi se taj novac mogao dati umirovljenicima. Spominje točke statuta temeljem 

kojih su službe općine dužne pomoći vijećnicima oko materijala jer se u protivnom radi o 

povredi.  

              Borko Mikić navodi kako je gospođa Sačić zatražila materijale u tiskanom obliku te 

su joj takvi odmah izrađeni i dostavljeni.  

              Josip Križanić navodi da to što se sad dogodilo u Vatrogasnoj zajednici nije se dogodilo 

nikada u prošlosti, nije u redu što se na određeni način postupilo jer je jedna osoba izabrana od 

strane svojih kolega. Nadalje navodi kako nijedan vijećnik ne treba raditi bez naknade. Moli da 

se vidi kako će se očistiti parcela koja je zapuštena a pokraj njegove kuće. 

               Gluhak Tomislav pita po kojem se principu otpisuje dug Sačer Ivo a radila mu se cesta. 

               Ljubica Sačić tvrdi da svatko odlučuje u svoje ime i tko želi neka se odrekne 

vijećničke naknade a tko ne neka mu ostane. Smatra da bi se ravnateljicu vrtića trebalo više 

uključivati u društveni život odnosno događanja. 

               Rajko Solar ističe kako je propisano od kad do kad su svjetla javne rasvjete upaljena. 

Predlaže da komunalni redar ima na korištenje službeni mobitel te da se za naredno vijeće 

pripreme odluke o radnom vremenu komunalnog redara i korištenju mobitela. „Mi se moramo 

međusobno dogovoriti i  naći model upisivanja djecu u vrtić, nije mi drago što se događa jer 

financiramo djecu u drugim vrtićima“. U vezi izbora u vatrogastvu napominje da se radilo 

prema Zakonu o vatrogastvu i Pravilniku o izboru općinskog zapovjednika i da je izabran 

najbolji kandidat kojeg mi imamo u Općini Jalžabet, da je i takav prijedlog došao od strane 

županijskog vatrogasnog zapovjednika. Što se tiče ceste kod Sačer Ivo, napominje da su tamo 

iz te kuće naplaćeni dugovi u iznosu preko 35,000 kuna pa ne vidi problem 30 metara asfalta. 

Što se tiče ravnateljica institucija, one same odlučuju u koje se aktivnosti uključuju. 

Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje sudionicima u radu sjednice. 

Sjednica je završila u 21.20h 

        Zapisničar                      Predsjednik Općinskog vijeća 

      Borko Mikić                       Siniša Sreček 


