
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE – ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE                                                                                                                                          1 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                      

                                                                                        

                                     ZAPISNIK                 

 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u utorak 29. travnja 2014. godine s 

početkom u 16:00 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33. 

 

Nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje i članovi Općinskog vijeća: Ivica Piškor, 

Vladimir Jambrek, Miroslav Božić, Ante Perić, Josip Pipić, Nenad Maljković, Josip Bradač, Josip 

Vađić, Bruno Perković, Jasna Platužić. 

Nenazočni: Ljiljana Žuti, Mladen Japjec 

Ostali nazočni: 

Općinski načelnik Ivan Trgovec, zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi 

Zlatko Meglaj, Josip Jug, Vladimir Piškor, Ivan Zelenika, Ivan Jambrek, Boris Perković, 

Tomislav Vrbanić, Mladen Domović, Joso Vranić, Milan Lončarić, Branimir Runtas, Marko 

Jerković, Ivan Kučenjak, Jasenka Vlaić, Stjepan Garašić, Josip Markoci 

Djelatnici: Anita Žugec, Franjo Kajfeš, Sanina Jambrek 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje koji je pozdravio nazočne 

i utvrdio da sjednici prisustvuje 11 (jedanaest) vijećnika. 

 

D.Vulje – je rekao da se radi o tematskoj sjednici te ukoliko vijećnici imaju pitanja, ista mogu 

postaviti pisanim putem. Zapisnik sa 10. sjednice je napravljen te će biti podijeljen 

vijećnicima. 

B.Perković – je rekao da na pozivu za sjednicu nije navedeno da se radi o tematskoj sjednici, 

stoga bi na dnevnom redu trebala biti točka aktualni sat i verifikacija zapisnika. 

I.Trgovec – je rekao da sjednici prisustvuju predstavnici NK Stupnik vezano uz prvu točku 

dnevnog reda te moli da se zbog načela efikasnosti i ekonomičnosti prihvati dnevni red. 

Vezano uz drugu točku, ukoliko će netko od vijećnika imati kakav dodatni prijedlog o njemu će 

se razmatrati. Sjednica je sazvana kako bi se raspravilo o ambicijama i potrebama NK-a 

Stupnik u narednom periodu te koliko Općina može financijski pomoći klubu. Zapisnik se može 

usvojiti na idućoj sjednici. 

B.Perković – je rekao da nije sporan zapisnik već prva točka obzirom da je potrebno održati 

tematske sjednice vezane uz školu i vrtić, čija tematika je daleko važnija od teme NK-a.  

I.Trgovec – je rekao da će se i o spomenutim temama raspravljati. 

N.Maljković – je rekao da je čl.78. Poslovnika propisano da se prije prelaska na dnevni red 

usvaja zapisnik s prethodne sjednice. Zanima ga da li se time krši Poslovnik. Predložio je da se 

zapisnik sa 10. sjednice usvoji. Vezano uz aktualni sat, jedna sjednica može biti održana i bez 

navedenog. 

I.Piškor – je predložio da se vijećnici odreknu naknade sa današnje sjednice u korist teško 

bolesnog Nikole Lisec kojem su potrebna invalidska kolica. 

V.Jambrek – se slaže s prijedlogom, te predlaže da se i sve udruge uključe s financijskom 

pomoći, ovisno o mogućnostima. 

I.Trgovec – podržava obje inicijative. Predložio je da i Općina sudjeluje u financijskoj pomoći. 

Rekao da se zapisnik može uvjetno prihvatiti, a ukoliko će biti kakvih dodatnih primjedbi one 

se mogu iznijeti na sljedećoj sjednici.  

 

 



 

 
OPĆINSKO VIJEĆE – ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE                                                                                                                                          2 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je uputio upit članovima Općinskog vijeća o 

primjedbama na zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća. 

Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na zapisnik sa 10. sjednice, te su ga jednoglasno 

usvojili. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje predloženi dnevni red. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 10 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, 

I.Piškor, A.Perić, V.Jambrek, M.Božić, J.Platužić, D.Vulje) i 1 glasom „protiv“ (B.Perković) 

usvojili predloženi dnevni red. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje predložio je sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Nogometni klub Stupnik – aktualna problematika natjecateljska sezona 2014./2015. 

2. Odluka o javnim priznanjima 

 

 

Ad. 1). NOGOMETNI KLUB STUPNIK – AKTUALNA PROBLEMATIKA NATJECATELJSKA 

SEZONA 2014./2015. 

D.Vulje – je otvorio raspravu. 

I.Trgovec – je rekao da je klub ostvario izuzetno dobar rezultat u ovoj sezoni. Sjednica je 

organizirana s predstavnicima kluba kako bi se razgovaralo o potrebama i problemima kluba te 

se neće donositi nikakva odluka vezana uz točku dnevnog reda. Vezano uz gradnju novog 

sportskog centra rekao je da postoji skica i da bi izgradnja tekla etapno. Obzirom da je Općina 

jedan od glavnih financijera NK-a potrebno je razgovarati o narednom periodu. 

J.Vranić – je rekao da je ambicija da klub zadrži poziciju u postojećoj ligi za što će troškovi 

biti nešto veći. Mišljenja je da treba podržati projekt da klub zadrži postojeću poziciju. Rekao 

je da je u klub učlanjeno 130 djece. 

S.Garašić – je rekao da je ambicija kluba da bude u tri treće hrvatske lige. Klub ima šest 

mladih momčadi, članovi su volonteri, a uprava radi na tome da klub napreduje. Prva momčad 

postiže dobre rezultate, a ovako visoko natjecanje se ne može provesti s malo novca, 

300.000,00 kuna nije dovoljno. Klub mora znati kojim iznosom raspolaže kako bi se napravio 

plan za naredno razdoblje. 

I.Trgovec – je rekao da su u najavi novi propisi o financiranju udruga, na donacije veće od 

230.000,00 kuna će se plaćati PDV. Bit će niz komponenti o kojima će se morati raspraviti. 

J.Vranić – je rekao da prijedlog neće zaživjeti jer se time gasi 90% klubova. 

V.Nađi – je rekao da se radi o sportskoj aktivnosti u kojoj sudjeluju djeca te je navedeno 

potrebno poticati. Nije riječ o rasformiranju kluba već je namjera Općine pomoći u najvećoj 

mogućoj mjeri. Gradnja sportskog centra, renoviranje postojećeg objekta bi se financiralo iz 

komunalnih izvora. Postojeći objekat je u postupku legalizacije. 

B.Perković – zanima ga koji je zahtjev kluba, koliko je novca potrebno. Idejni projekt za 

gradnju nije predočen vijećnicima. Potrebno je svrstati klub u realne kategorije, a stav članova 

i uprave kluba da se treba ugasiti ukoliko nije u trećoj ligi je nelogičan. 

V.Nađi – je rekao da idejno rješenje nije izrađeno, već klub ima svoje ideje i vizije vezano uz 

sportski centar. 

A.Perić – zanima ga da li klub može pokriti troškove za sudjelovanje u 3. ligi. Da li će biti 

potrebno povisiti donaciju. 

J.Vranić – je rekao da osigurana sredstva proračunom Općine Stupnik neće biti dovoljna. 

Rang je bitan za djecu, roditelji šalju djecu u druge klubove jer im je postojeći rang u Stupniku 

nizak. 

B.Perković – je mišljenja da nogometna škola nije isključivo vezana uz prvu momčad. 

Ultimativni stavovi, ukoliko se ne dobije traženi iznos od Općine - gasi se klub, nisu opravdani. 

Klub mora naći način da zadrži djecu bez obzira na visinu donacija.  

Z.Meglaj – je rekao da nije sporan stupanj natjecanja, već koliko Stupnik želi uložiti u sportski 

sadržaj. Osnovni izvor financiranja kluba je proračun Općine Stupnik, dok se drugi nogometni 

klubovi financiraju iz vlastitih nekretnina. Postojeći objekat je najlošiji u ligi te ne zadovoljava 

osnovne potrebe. Potrebno je osmisliti centar s više sadržaja, ideja je da se sruši postojeći 
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objekat i na katu napravi sala koja može biti dodatni izvor prihoda. Također su klubu potrebna 

veća sredstva.   

J.Vranić – je rekao da će od sutrašnje utakmice sav prihod od ulaznica ići u korist N.Lisec. 

S.Garašić – je rekao da liga košta 700.000,00 kuna godišnje.  

I.Trgovec – se slaže da je zgrada u lošem stanju. 

J.Markoci – je rekao da su sredstva koja su osigurana proračunom nedostatna. 

Z.Meglaj – je zamolio vijećnike da razmisle o visini financiranja. 

J.Pipić – slaže se s idejom izgradnje novog objekta. Spomenuo je suca Sinišu Premužaja koji 

je rekao da 3. Liga ne košta isto kao i niži rang. Klub bi trebao biti svjestan financijske situacije 

kako na državnom tako i na lokalnom nivou, iz navedenih razloga su svim udrugama smanjene 

donacije, te se nastojao dati maksimum kako bi se održale na nivou. Ukoliko bi se odobravala 

sredstva udrugama u iznosu u kojem se po prijavnicama traži, ništa drugo po ostalim 

projektima neće moći biti napravljeno u Stupniku. Proračun je daleko niži u odnosu na 

prijašnje godine.   

V.Piškor – je rekao da je novi objekat potreban. Paralelno je potrebno raditi na objektu i 

natjecateljskom dijelu. 

J.Pipić – se slaže da je potrebno raditi na svemu podjednako, obzirom da se sve odnosi na 

dobrobit i napredak Stupnika. Napomenuo je da bi manje prepucavanja koristilo napretku 

Općine. 

I.Piškor – je rekao da je potrebno odlučiti može li se paralelno financirati gradnja sportskog 

centra i aktivnosti kluba. Ukoliko bi se napravio novi objekt koji bi mogao ostvarivati dodatne 

prihode, ne bi bilo tolike potrebe za izdvajanjem sredstava iz proračuna za samu aktivnost 

kluba.  

A.Perić – je napomenuo da članovi nisu spomenuli nikakva sponzorstva od ostalih subjekata. 

Potrebno je vidjeti koliko sredstava Općina može izdvojiti iz proračuna za redovnu djelatnost 

kluba i za financiranje gradnje novog objekta, pored ostalih projekata poput škole, groblja i 

ostalog. Napomenuo je da je dosta prostora u DVD-u neiskorišteno. Zanima ga da li postoji 

mogućnost kreditiranja. Financiranje kluba je neupitno. Vezano uz gradnju objekta mišljenja je 

da se treba ići sa skromnijom ali funkcionalnijom gradnjom, obzirom da slobodnog prostora 

ima u DVD-u i zgradi Općine. 

I.Trgovec – je rekao da se problematika ne može rješavati kroz zaduživanje, obzirom da smo 

u postupku izgradnje GSK2. Novi sportski objekt će se graditi po etapama, potrebno je voditi 

računa da prostor ostvaruje dopunske prihode. Ovisno o gospodarskoj situaciji, potrebno je 

kroz proračun za 2015. godinu planirati jednu od faza izgradnje novog objekta. Sitni financijski 

raskoraci nisu zabrinjavajućeg karaktera. Između 3. i međužupanijske lige nema neke velike 

razlike osim u statusu. Kada završi sezona i kada se napravi financijska analiza vidjet će se 

daljnje mogućnosti financiranja kluba. Napomenuo je da se klub trudio doći do današnjih 

rezultata koji su jako dobri. 

S.Garašić – je zamolio vijećnike da budu suglasni prilikom donošenja odluka. 

D.Vulje je odredio stanku u 17:55 sati. 

Sjednica je nastavila s radom u 18:05 sati.   

 

Ad. 2). ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA 

I.Trgovec – je rekao da su vijećnici u materijalima dobili pisane prijedloge za dodjelu javnih 

priznanja Općine Stupnik te obrazložio iste.  

J.Pipić – je predložio da se priznanje dodijeli prvoj generalici Hrvatske vojske i bivšoj vijećnici 

gđi. Gordani Garašić. 

Nakon diskusije svi vijećnici su se složili da se priznanje dodijeli gđi. Gordani Garašić. 

N.Maljković – je predložio da se priznanje dodijeli učiteljici u mirovini gđi. Matiji Tomas. 

Nakon diskusije svi vijećnici su se složili da se priznanje dodijeli gđi. Matiji Tomas. 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o javnim 

priznanjima. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku 

o javnim priznanjima  

Za uspješnu suradnju i potporu u provođenju projekata od interesa za Općinu Stupnik  

priznanja će se dodijeliti: 
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1. Državna geodetska uprava, Ispostava Samobor 

2. Gosp. Tugomir Majdak 

3. Gosp. Josip Bienenfeld, načelnik samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu 

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 

Za promicanje gospodarskog razvoja priznanje će se dodijeliti 

1. Malkem  d.o.o. 

Za razvoj poljoprivredne proizvodnje u Općini Stupnik priznanje će se dodijeliti 

1. OPG Željko Cizel 

Za izuzetna postignuća i rezultate u športskim natjecanjima priznanje će se dodijeliti 

1. Erik i Leon Maloseja-  postignuća u kickboxingu 

2. Ani Širanović – postignuća u  ženskom  hokeju na ledu 

3. JU-JITSU klub Mangetsu – postignuća u ju-jitsu 

Za izuzetna postignuća na planu društvenih aktivnosti priznanje će se dodijeliti 

1. Izviđački odred Stupnik 

Za izuzetna postignuća u višegodišnjem radu u odgoju i obrazovanju djece sa područja 

Stupnika 

     1. gđa. Matija Tomas 

Za izuzetan doprinos  na području društvenog rada i promicanju imena Općine Stupnik 

     1. gđa. Gordana Garašić 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

D.Vulje – je uputio upit članovima vijeća da li se slažu s prijedlogom I.Piškora da se vijećnička 

naknada uplati u korist N.Lisec. 

Svi vijećnici su se složili u vezi navedenog.  

 

 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 18:20 sati. 

 

KLASA: 021-01/14-01/2 

URBROJ: 238/28-01-14-2 

 

  OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK 

 

Darko Vulje 

 

   

 

 

 


