REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-05/14-01/05
URBROJ: 2186/012-02/05-14-2
Ivanec, 30. rujna 2014.

ZAPISNIK
od 30. rujna 2014. godine
sastavljen na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj u Gradskoj vijećnici, Trg
hrvatskih ivanovaca 9b.
Započeto u 18.30 sati.
Zapisnik vodi: Snježana Canjuga.
Nazočni su bili: Edo Rajh, Mladen Canjuga, Stjepan Držaić, Franjo Dukarić, Jasenka Friščić,
Milena Golubić, Vladimir Lacković, Luka Lančić, Katica Levanić, Dražen Piskač, Ivan Sedlar,
Goran Slavinec, Nikolina Vlahek Canjuga, Mirko Žimbrek.
Izostanak su opravdali: Ljubica Friščić, Dragutin Lukavečki i Tibor Surjak.
Osim vijećnika nazočni su bili: Milorad Batinić – gradonačelnik, Čedomir Bračko i Branko
Putarek – zamjenici gradonačelnika, Ljiljana Risek, Maja Darabuš i Stjepan Vincek – Upravni
odjeli Grada Ivanca, Lana Labaš – Poslovna zona Ivanec d.o.o., Ranko Zbodulja – Ivkom
d.d. Ivanec, Suzana Divjak i Ružica Kraš – Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Marina Grudenić –
Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, Dragica Geci – Pučko otvoreno učilište
„Đuro Arnold“ Ivanec, Tatjana Daraboš – Radio Ivanec d.o.o., Sandra Županić – Regionalni
tjednik Varaždin.
Sjednicu vodi Edo Rajh – predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik konstatira da je nazočno 14 vijećnika od ukupno 17 pa će se donositi
pravovaljane odluke.
Predsjednik Vijeća predlaže za sjednicu dnevni red primljen uz poziv, s obzirom da
predlagatelj niti nazočni nemaju prijedloga za izmjenom ili dopunom istog.
Svih 14 nazočnih vijećnika glasovalo je „za“ predloženi dnevni red te predsjednik konstatira
da je jednoglasno, sa 14 glasova „za“, usvojen sljedeći
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DNEVNI

RED

Aktualni sat
1. Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća održane 22. srpnja 2014. godine
2. Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Varkom d.d. za
2013. godinu
3. Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Ivkom d.d. za
2013. godinu
4. Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Poslovna zona
Ivanec d.o.o. za 2013. godinu
5. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje 1.1.30.06.2014. godine
6. Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za pedagošku godinu
2013./2014.
7. Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“
Ivanec za razdoblje 1.1.-30.06.2014. godine
8. Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta „Đuro Arnold“ Ivanec za
razdoblje 1.1.-30.06.2014. godine
9. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2014.
godinu
10. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 1.
siječnja do 30. lipnja 2014. godine
11. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2014. godine
12. Odluka o imenovanju ulice u naselju Ivanec
13. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada
„Jerovec“
14. Odluka o osnivanju Muzeja planinarstva
15. Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Gradskog savjeta
mladih Grada Ivanca

Aktualni sat
Vijećnici su postavili sljedeća pitanja:
1. Franjo Dukarić postavlja pitanje da li Grad Ivanec ima projekciju razine šteta na
području Grada Ivanca kroz poplavljene objekte i štete nastale klizištima te sama
klizišta, s obzirom na katastrofalne padaline koje su učinile ogromnu štetu u cijeloj
Republici Hrvatskoj pa tako i u Varaždinskoj županiji.
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2. Luka Lančić pita da li postoji mogućnost skorog čišćenja potoka Bistrica. Stanovnici
tog područja se žale da je potok Bistrica uzvodno od Malezove ulice prema Ulici
Bistrica i Rajterovoj ulici zarastao divljim raslinjem koje obiluje zmijama i štakorima,
a posebice u dijelu koji prolazi kroz Ulici Bistrica gdje su kuće odmah do samog
potoka. Prošlih godina se potok redovito uređivao i čistio, međutim kroz godinu dana
se zarastao i onečistio.
3. Goran Slavinec pita da li je postignut dogovor između Grada Ivanca i vlasnika sporne
nekretnine u Jerovcu na raskrižju s ciljem sigurnosti prometa.
4. Stjepan Držaić osvrnuo se na dostavljeni poziv za obilježavanje Dana neovisnosti i
polaganja cvijeća koje će biti dan uoči blagdana u jutarnjim satima. S obzirom je
većina vijećnika u radnom odnosu, predlaže da se obilježavanje blagdana odnosno
polaganje cvijeća organizira u neradne dane.
5. Milena Golubić dostavila je pisano pitanje sljedećeg sadržaja:
„Što je Grad Ivanec poduzeo u širenju mreže socijalnih usluga u zajednici, odnosno
da li se Grad Ivanec prijavio na natječaj za dodjelu sredstava iz EU za tu namjenu
koja su bespovratna. Naime, smjernice EU su da se provodi reforma socijalnih usluga
s ciljem razvoja socijalnih usluga i pomoći u kući za starije i nemoćne. Molim da mi se
odgovor dostavi pismenim putem.“
Na pitanja vijećnika odgovorio je gradonačelnik Milorad Batinić:
1. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca
napravio je određenu procjenu na javnim nekretninama, radi se konkretno o štetama
na prometnicama te na privatnim nekretninama. Za sada je zaprimljeno 5 zahtjeva.
Napravljena je preliminarna procjena što se tiče klizišta, a uglavnom se radi o
vinogradima. Na području Grada Ivanca evidentirano je pet klizišta ne nerazvrstanim
cestama, i to na području Mjesnog odbora Margečan, Ulica Biškupovec gdje je cesta
odsklizala na dva dijela i neprohodna je. Zatim Cvjetna ulica u Margečanu gdje je
evidentirano jedno klizište te nerazvrstana cesta k.o. Kaniža u Mjesnom odboru
Vuglovec gdje se radi o starom klizištu koje je bilo djelomično sanirano, a sada se u
jednom dijelu pokrenulo te klizište na ivanečkom groblju u jednom dijelu starog
groblja gdje nema ukopa ni grobova, ali postoji potencijalna opasnost za daljnje
širenje klizišta. Na tim lokalitetima napravljena je procjena kolika bi bila sanacija šteta
te bi bilo potrebno da se u cijelosti sanira klizišta negdje cca 1.300.000,00 kuna za
sanaciju na javnim površinama te cca 400.000,00 kuna za sanaciju na privatnim
površinama. Procjene je napravio Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i
zaštitu okoliša prema metodologiji izrade procjena šteta za sanaciju klizišta. Ne
možemo u cijelosti ispoštivati taj dio što se tiče javnih površina jer klizišta inače
saniramo u nekoliko faza. Prva faza je da se prometnice osposobe i da se stabilizira
nasip. U narednim godinama prati se daljnji tijek da li će klizište raditi ili će se
stabilizirati i tek onda će se sukladno preporuci struke i metodologiji sanaciji klizišta
prići asfaltiranja prometnice, ukoliko je bila i ranije asfaltirana ili će se uređivati gornji
makadamski sloj. Varaždinska županije je proglasila elementarnu nepogodu, prijave
se primaju te će Gradsko vijeće biti izvješteno o nastalim štetama.
2. Potok Bistrica čistimo prema potrebi te shodno financijskim mogućnostima. Navedeni
potok pripada u kategoriju potoka bujičara te je u nadležnosti Hrvatskih voda, a koje
imaju tumačenje Zakona na način da bi onaj dio potoka koji prolazi kroz urbano
područje trebale sanirati lokalne samouprave. Potok Bistrica je stabilan, obložen je
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kamenom i regulacija je pridonijela što za vrijeme ovogodišnjih velikih poplava nije
izlazio iz korita. Kroz tjedan – dva prići će se čišćenju potoka, s obzirom da
vremenske prilike, odnosno velike količine oborina nisu ranije dozvoljavale izvođenje
radova.
3. Radi se o nekretnini uz županijsku prometnicu. Prije nekoliko godina kad se radila
rekonstrukcija županijske ceste te nogostup kroz Jerovec Donji kontaktirali smo
dotičnog vlasnika nekretnine te mu je ponuđen otkup nekretnine na način da se može
izgraditi nogostup na dijelu županijske ceste prema Bednji, međutim nije bio moguć
dogovor s vlasnikom. Radilo se o dosta velikom, nerealnom financijskom zahtjevu od
strane vlasnika. Nakon toga taj zahtjev i kronologiju naših kontakata s vlasnikom
proslijedili smo Županijskoj upravi za ceste, pošto je to u njihovoj nadležnosti, uz
napomena da je Grad spreman izdvojiti dio sredstava za nogostup. Prema zadnjim
informacijama vlasnik je krenuo u rekonstrukciju kuće, čime je narušio statiku kuće
te neće više moći ostvariti mogućnost bilo kakve nadogradnje i morati će istu srušiti
jer neće dobiti niti dozvolu da može na istom tlocrtnom dijelu izgraditi nešto novo
prema prostorno planskim dokumentima. Temeljem Zakona o građenju nadležnost je
komunalnog redara da prijavi nezakonitu izgradnju nadležnim službama na
postupanje, a što je u tijeku. Raskrižje u Jerovcu Donjem će se riješiti i omogućit će
se prostor za nogostup i kvalitetniju vidljivost i sigurnost sudionika prometa.
4. Ljiljana Risek odgovara da je temeljem inicijative pojedinih ljudi odlučeno da se
blagdan obilježava dan uoči, a ne na sam dan da se ljudima ne remeti praznik. Nova
pravila o protokolu stupila su na snagu 1. siječnja 2013. godine te je istima propisano
da točan datum i satnicu usuglašavaju službe.
Milena Golubić obrazlaže da s obzirom da su roditelji poginulih branitelja stariji i
nemoćni ljudi koji su ovisni o prijevozu da iz praktičnih razloga obilježavanje bude u
poslijepodnevnim satima dan uoči blagdana.
Milorad Batinić slaže se s prijedlogom vijećnice te apelira na službe da ubuduće
obilježavanje blagdana bude u poslijepodnevnim satima nakon radnog vremena.
Predsjednik Vijeća izvješćuje vijećnike da je u svezi inicijative vijećnika Luke Lančića za
izgradnju željezničkih stajališta u Ivanečkom Naselju i Jalkovcu od strane HŽ Infrastruktura
zaprimljeno očitovanje u kojem navode da nemaju predviđena sredstva za izgradnju novih
željezničkih stajališta. Također navode da ukoliko u Gradu Ivancu postoji volja za
financiranjem izgradnje navedenih željezničkih stajališta. da je HŽ Infrastruktura voljna pružiti
stručnu i tehničku pomoć u provedbi postupaka za njegovu izgradnju.
Milorad Batinić predlaže da se HŽ Infrastrukturi uputi prijedlog s ovog Gradskog vijeća da
planiraju sredstva za iduću godinu za izgradnju navedenih željezničkih stajališta, a sve za
dobrobit infrastrukture i putničkog prijevoza te povećanja broja putnika.
Više nije bilo pitanja ni prijedloga vijećnika pa predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat i
prelazi na točke dnevnog reda.

TOČKA 1.

Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća održane 22. srpnja 2014. godine
Nakon provedenog glasanja predsjednik konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno, bez primjedaba, usvojen Zapisnik s 9. sjednice Gradskog
vijeća održane 22. srpnja 2014. godine.
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TOČKA 2.
Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva
Varkom d.d. za 2013. godinu
Otvorena je rasprava.
Vladimir Lacković iznosi načelnu opasku koja se odnosi na slabi financijski rezultat Društva
za 2013. godinu, a u odnosu na prethodne godine. Ističe da nije zagovornik da komunalno
poduzeće ima veliku dobit jer je to u suprotnosti s politikom koja se vodi u svakoj jedinici
lokalne samouprave, ali je simptomatično da je nakon niza godina sada višestruko manja
dobit nego ranijih godina, i to sedam do osam puta, pa ne zna da li je to rezultat lošeg
kadrovskog stanja, rukovodstva koje je novo ili je u pitanju nešto drugo. S obzirom da je
korisnik usluge Varkoma, ističe da ni u jednoj stavci nije primijetio da je došlo do smanjenja
cijene njihove usluge, dok se dobit višestruko smanjila.
Više se nitko nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Varkom d.d. za
2013. godinu.

TOČKA 3.
Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Ivkom d.d.
za 2013. godinu
Otvorena je rasprava.
Mirko Žimbrek moli podatke o dugovanju Industrije mesa Ivanec u stečaju prema Ivkom-u za
plin i vodu te podatak da li je dugovanje prijavljeno u stečajnu masu.
Milorad Batinić odgovara da će se zatražiti dostava podataka od Ivkom-a d.d. Ivanec, a za
sva povezana društva Ivkom d.d., o dugovanju Industrije mesa d.o.o. Ivanec u stečaju, i to s
datumom prijave u stečajnu masu uz razgraničenje dugovanja do 31.12.2013. godine te
dugovanje koje se odnosi na 2014. godinu.
Više se nitko nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Ivkom d.d. za
2013. godinu.
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TOČKA 4.
Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva
Poslovna zona Ivanec d.o.o. za 2013. godinu
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Poslovna zona
Ivanec d.o.o. za 2013. godinu.

TOČKA 5.
Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje
1.1.-30.06.2014. godine

Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje 1.1. 30.6.2014. godine.

TOČKA 6.
Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec
za pedagošku godinu 2013./2014.
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za pedagošku godinu
2013./2014.
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TOČKA 7.
Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec
za razdoblje 1.1.-30.06.2014. godine
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec
za razdoblje 1.1. - 30.6.2014. godine.

TOČKA 8.
Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta „Đuro Arnold“ Ivanec
za razdoblje 1.1.-30.06.2014. godine
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta „Đuro Arnold“ Ivanec za
razdoblje 1.1. - 30.6.2014. godine.

TOČKA 9.
Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2014. godinu
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Ivanca za 2014. godinu, KLASA: 400-04/14-01/07, URBROJ: 2186/12-04/16-14-1, koji je u
prilogu ovog Zapisnika i njegov je sastavni dio.
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TOČKA 10.
Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 1. siječnja do
30. lipnja 2014. godine
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 1.
siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

TOČKA 11.
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2014. godine.

TOČKA 12.
Odluka o imenovanju ulice u naselju Ivanec
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijeta
ODLUKA
o imenovanju ulice u naselju Ivanec
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se ime ulice u naselju Ivanec, i to:
-

Ulica Puščak – javno prometna površina na kčbr. 9999 k.o. Ivanec, s početkom
od raskrižja sa odvojkom Ulice zeleni dol na kčbr. 10005 k.o. Ivanec do međe sa
kčbr. 9997 k.o. Ivanec.
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Članak 2.
Grafički prikaz ulice iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i nije predmet
objave.
Članak 3.
Ime ulice iz članka 1. ove Odluke označiti će se pločama s imenom ulice, koje se
postavljaju u skladu s posebnim propisima.
Svaka zgrada, odnosno kuća mora biti obilježena brojem u skladu s posebnim
propisima.
Članak 4.
Način podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja ploča s imenom ulica, kao i
pločica s brojevima, vršit će se u skladu s Odlukom o određivanju subjekata za nabavu i
postavljanje ploča s imenima naselja, ulica, trgova i brojeva zgrada, te način podmirivanja
troškova za njihovo postavljanje („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 16/95).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.

TOČKA 13.
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“
Predsjednik Vijeća konstatira da je od strane predlagatelja podnijet amandman na prijedlog
Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju naknade vlasnicima nekretnina u zoni
utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ te se o njemu ne glasa već postaje
sastavni dio ove točke.
Uvodno obrazloženje podnio je Stjepan Vincek – savjetnik za komunalno gospodarstvo u
Upravnom odjelu za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca te navodi
da je materija naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada
„Jerovec“ osim predmetne Odluke, regulirana i stavkom 3. članka 5. Odluke o utvrđivanju
naknade koju Gradu Ivancu plaćaju druge jedinice lokalne samouprave koje se za
zbrinjavanje otpada koriste odlagalištem komunalnog otpada „Jerovec“, potrebno je
spomenutu odredbu, jednako tako staviti izvan snage te se isto Gradskom vijeću predlaže
ovim amandmanom. Sukladno Pravilniku u zadnjih pet godina isplaćena su sve naknade za
umanjenu vrijednost vlasnicima u zoni 500 metara od odlagališta otpada.
Milorad Batinić: Donijet je novi Zakon o otpadu i čekamo da se donese Pravilnik te će
sredstva koja su se plaćala za naknadu za umanjenu vrijednost nekretnina biti prikupljana u
Ivkom-u i koristiti će se namjenski za zaštitu okoliša u smislu daljnjeg zbrinjavanja otpada i
postupanja po Zakonu. Ivkom nabavlja kompletnu opremu - kante, vreće pa će se jedan dio
sredstva utrošiti za povećanje komunalnog standarda. Stavljanjem predmetne Odluke van
snage Grad je izvršio zakonsku obvezu prema vlasnicima nekretnine.
Otvorena je rasprava.
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Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijeta
ODLUKA
o stavljanju izvan snage
Odluke o utvrđivanju naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja
odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o utvrđivanju naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ br. 24/07 i 45/09).
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti stavak 3. članka 5. Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade koju Gradu Ivancu plaćaju druge
jedinice lokalne samouprave koje se za zbrinjavanje otpada koriste odlagalištem komunalnog
otpada "Jerovec" („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 37/10 i 17/11).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.

TOČKA 14.
Odluka o osnivanju Muzeja planinarstva
Uvodno obrazloženje podnijela je Ljiljana Risek – pročelnica Upravnog odjela za poslove
gradonačelnika: Grad Ivanec započeo je projekt adaptacije i rekonstrukcije zgrade „stare
škole“ u Rajterovoj ulici u Ivancu u muzej te je potrebno stvoriti i formalno pravne
pretpostavke za funkcioniranje budućeg prostora muzeja, koji bi bio jedini takve vrste u
Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o muzejima i Zakonu o ustanovama nužno je za isto
funkcioniranje osnovati javnu ustanova čija će zadaća biti obavljanje muzejske djelatnosti.
Nakon donošenja Odluke o osnivanju Muzeja upućuje se Hrvatskom muzejskom vijeću
zahtjev za osnivanje muzeja. Od strane Ministarstva kulture dobivena je preporuka za
osnivanje takve vrste muzeja s obzirom na specifičnost Ivanca i bogatu planinarsku, kulturnu
i gospodarsku povijest ivanečkog kraja. Postoji veliko bogatstvo gradiva, filmova, fotografija,
razglednica, planinarske opreme, rekvizita za planiranje i penjanje, rekvizita gorske službe
spašavanja i slično za koje nema adekvatnog prostora za izlaganje i čuvanje te je njihov
potencijal neiskorišten u kulturnom i turističkom smislu. Ostvarenjem ovog projekta Grad
Ivanec dobio bi godinama očekivani multifunkcionalni prostor za odvijanje i kulturnih sadržaja
koje Grad Ivanec još nema, njegov sastavni dio bit će i moderna projekcijska dvorana, a
decentno će se urediti i dvorište stare škole. Zgrada stare škole sačuvat će se u autentičnom
obliku te će se dograditi još jedan kat u kojem bi trebali biti uglavnom uredski prostori. Muzej
bi sadržavao i staru arheološku baštinu, zavičajnu zbirku, fotografsku tradiciju te rudarstvo.
Počela je prva faza radova u kojoj se uređuje zgrada odnosno postavlja stolarija. Nakon
toga kreće druga faza uređenja, a sve bi trebalo biti završeno 2017. godine. Prva faza
radova stajat će 736.000,00 kuna, a od strane Ministarstva regionalnog razvoja i europskih
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fondova stiglo je 579.000,00 kuna, a ostatak je dao Grad Ivanec. Za projektnu dokumentaciju
od strane Ministarstva kulture dobiveno je 150.000,00 kuna. Cjelokupni projekt stajat će 15
milijuna kuna.
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno donijeta

ODLUKA
o osnivanju Muzeja planinarstva
Članak 1.
Grad Ivanec (u daljnjem tekstu: osnivač) osniva Muzej planinarstva (u nastavku teksta:
Muzej), kao javnu ustanovu za obavljanje muzejske djelatnosti.
Članak 2.
Osnivač Muzeja je Grad Ivanec.
U ime Grada Ivanca osnivačka prava ostvaruje Gradonačelnik.
Članak 3.
Naziv ustanove glasi: Muzej planinarstva
Sjedište Muzeja je u Ivancu, Ulica Rudolfa Rajtera 5.
Članak 4.
Muzej se ustrojava radi obavljanja slijedećih muzejskih djelatnosti: skupljanje, čuvanje i
istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu
i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije,
muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem
stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i
muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
Članak 5.
Za nesmetano obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Odluke, potrebna financijska
sredstva osigurava osnivač iz svojeg proračuna.
Članak 6.
Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač, te zbirki predmeta
povijesne baštine šireg ivanečkog područja, u vlasništvu Grada Ivanca:
-

Etno zbirka „Borščak“
Etno zbirka „Patafta“
Zbirka fotografija „Petra Jagetića“
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Sredstva za posebne programe pored osnivača, zavisno od svog interesa osiguravaju i tijela
državne uprave i županije, u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje.
Muzej može stjecati sredstva i svojom djelatnošću, te iz drugih izvora, kao što su
sponzorstva, darovi, potpore i slično.
Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu s
programom rada Muzeja.
Prostor za rad Muzeja osigurava Grad Ivanec, a Muzej ga koristi bez naknade.
Članak 7.
U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Muzej odgovara
cjelokupnom imovinom.
Osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.
Muzej je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i
financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.
Članak 8.
Muzej ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti i otuđiti nekretninu i drugu imovinu
čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos utvrđen ovom Odlukom.
Članak 9.
Muzejom upravlja ravnatelj.
U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:
 organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja,
 vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,
 poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,
 predstavlja i zastupa Muzej,
 zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,
 donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Ivanca,
 donosi druge opće akte Muzeja,
 donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovo izvršavanje,
 donosi financijski plan i godišnji obračun Muzeja,
 raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 20.000,00 kuna samostalno, a većim
iznosima uz suglasnost osnivača,
 odgovara za zakonitost rada Muzeja,
 najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvješće o radu i djelovanju Muzeja, a
uvijek kada osnivač to zatraži,
 obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom.
Članak 10.
Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Ivanca.
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Uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za ravnatelja Muzeja utvrđuju se statutom
Muzeja, sukladno Zakonu o muzejima.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim novinama“ i
javnim glasilima, a raspisuje ga i provodi osnivač.
Članak 11.
Do imenovanja ravnatelja Muzeja, Gradsko vijeće Grada Ivanca imenovat će privremenog
ravnatelja.
Privremeni ravnatelj je dužan obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te
podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 90 dana od imenovanja.
Članak 12.
Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.

TOČKA 15.
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Ivanca
Otvorena je rasprava.
Nitko se nije javio za raspravu.
Nakon provedenog glasanja predsjednik Vijeća konstatira da je svih 14 nazočnih vijećnika
glasovalo „za“ te je jednoglasno utvrđen tekst javnog poziva:
JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Ivanca
Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Ivanca (u daljnjem
tekstu: Savjet mladih). Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Ivanca na vrijeme
od tri godine.
Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na
području Grada Ivanca, predložiti:
 udruge koje rade s mladima i za mlade,
 učenička vijeća srednjih škola,
 studentski zbor Sveučilišta i Veleučilišta,
 pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije,
 neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.
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Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja
kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.
Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici moraju biti u dobi od navršenih
petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području
Grada Ivanca.
Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja, obavezno sadrže:
1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika
predlagatelja,
2. podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište
ili boravište, status - učenik, student, zaposlenik, dr.),
3. očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature,
4. obrazloženje prijedloga.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.
Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Ivanca.
Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja, zajedno sa potpisanim Izjavama o
prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata, dostavljaju se osobno u pisarnicu
Gradske uprave ili poštom na adresu: Odbor za izbor i imenovanja - Upravni odjel za opće
poslove i društvene djelatnosti, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog
savjeta mladih Grada Ivanca“.
Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave ovog javnog poziva u Varaždinskim
vijestima, a objaviti će se i putem Radio Ivanec i na službenim web stranicama Grada
Ivanca.
Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Ivanca izvršit će provjeru formalnih
uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđivanju popisa važećih kandidatura, Odbor za izbor
i imenovanje Gradskog vijeća Grada Ivanca sastavit će u roku 15 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Izvješće se dostavlja Gradskom vijeću Grada Ivanca i objavljuje se na mrežnim stranicama
Grada Ivanca i putem Radio Ivanec.
Gradsko vijeće Grada Ivanca na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i
zamjenike članova Savjeta mladih.
Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva, te obrazac Izjave mogu se dobiti u
Gradskoj upravi Grada Ivanca, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, na
adresu: Trg hrvatskih ivanovaca 9b, tel: 042/404-883, e-mail: grad@ivanec.hr.
Sve točke dnevnog reda su obrađene pa predsjednik zaključuje rad sjednice.
Dovršeno u 19,13 sati.
ZAPISNIK IZRADILA:
Snježana Canjuga

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA GRADA IVANCA:
Edo Rajh, dipl.oec.

14

