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PARLAMENTARNI IZBORI 2011
Kukuriku koalicija 80 mandata, HDZ osvojio 47

HVALA ŠTO STE GLASALI ZA PROMJENE
U OVOME BROJU DONOSIMO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIREZ POREZA - i Kneginec  “dobio”  MAKSIMALNIH  10%
NAKNADA  za neizgrađeno građevinsko zemljište
BRIGE OPĆINSKOG NAČELNIKA - kako platiti nagomilane dugove
OPĆINI  KAMATE NA DUGOVE - kada će se namiriti CESTA Varaždin, PZC
Varaždin, MIHATRANS Kneginec, itd.
MIHATRANS - tužio Općinu na “Dan općine”
KNEKOM - agonija općinske komunalne tvrtke
PRORAČUN  za 2012 - još jedan u nizu nerealnih
VELIKA PLAĆA ZA VELIKE DUGOVE - neisplata naknada za rad općinskog
vijeća, neisplata obaveza za rad političkih stranaka,  Udruge dobivaju “kap
po kap”
USKRSNICA - zaboravljeno HDZ-ovo obećanje
NEKA VAM RADOST USKRSNUĆA VJERU U ŽIVOT VRATI,
NEKA NESTANE ZLO A PREVLADA DOBRO,
NEKA VAM LJUBAV BUDE OSLONAC
A SREĆA VJEČNI PRATILAC !

SRETAN USKRS - ŽELE VAM
ČLANOVI PODRUŽNICE
HNS-LIBERALNI DEMOKRATI,
OPĆINE GORNJI KNEGINEC
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UMJESTO UVODA
Piše: DANIJEL BOROVIĆ,
Predsjednik podružnice HNS-Liberalni demokrati

Na početku Vas,
kao čitatelje Narodnjaka želim srdačno pozdraviti u ime
članova općinskog
HNS-a i njegovih
simpatizera.
Isto
tako, nadam se da
ćete prihvatiti našu
ispriku jer se zaista dugo nismo oglasili na ovakav način, a razloga za to bilo je puno, što ćete
i sami uvidjeti, čitanjem ovoga broja našeg NARODNJAKA.
Moram Vas podsjetiti da su članovi HNSa, kao opozicija u obnašanju općinske vlasti,
preko svojih vijećnika dužni upozoravati na
uočene nepravilnosti ili loše poteze koje radi
općinska vlast, predvođena HDZ-om. Mi smo
to uredno i radili jer nažalost, razloga za to ima
i više nego dovoljno.
Djelovanje u opoziciji, daje nam odgovarajuću slobodu, ali i obavezu da se dobro pripremimo i na sjednicama općinskih vijeća kvalitetno
i argumentirano iznosimo svoje stavove i prijedloge.
No, kako naša općinska vlast ne voli kritike,
makar bile i konstruktivne naravi, došli su na
ideju kako da skrenu pažnju sa aktualnih problema pa su u ime kluba vijećnika HDZ-a zatražili javnu ispriku zbog kontinuiranog "blaćenja"
nekih članova HDZ-a, navodno, u nekoliko zadnjih brojeva "Narodnjaka".
Bojkot vijećnika HDZ-a izlaskom iz vijećnice,
kada su vijećnici HNS-a imali raspravu, nastavljao se mjesecima, da bi isto tako jednoga dana
naprasno prestao i bez dobivene isprike.
U ovome broju, koliko nam to prostor bude
omogućavao, pokušati ćemo Vam približiti stanje u kojem se nalazi naša Općina, stanje uzrokovano praznom općinskom kasom, a nepronalaženjem novih izvora prihoda, stanje koje je
rezultat nesnalaženja u novonastaloj situaciji.
Poznato je da već godinama (nakon 2008. godine) Općina nema priljeva financijskih sredstava
od prodaje zemljišta, a nerealno stvoreni Rashodi, prvenstveno uzrokovani predizbornim aktivnostima uz lokalne izbore 2009. godine,
dolaze nam redovno na naplatu.
Danas, Načelnik općine mora balansirati između realnosti i ranije stvorenih dugova, koji
se kreću oko iznosa od 15 milijuna kuna, vjerojatno i znatno više, ali dugova stvorenih za
njegova mandata.
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U tome lutanju, poduzimaju se i očajnički potezi, pa unatoč krizi i recesiji koje su već
same po sebi dodatno opteretile naše sumještane, uvode se novi nameti u vidu Prireza na
dohodak, Naknada za neizgrađeno građevinsko
zemljište, Porez na vikendice, itd., a sa jednim
ciljem: Ne bi li u praznu općinsku kasu pristigla još koja kuna.
Sve bi to bilo shvatljivo i prihvatljivo da ti koji
vode našu Općinu, nisu donedavno istu dizali u
nebesa i proglašavali je jednom od najperspektivnijih i najbogatijih u Hrvatskoj.
Ljudi nas sada s pravom pitaju: "Pa gdje su
im ti silni novci kojima su se u predizbornoj
kampanji razbacivali?"
I zaista, gdje se "zagubilo" 245 milijuna
kuna, planiranih u Proračunima od 2008.2011. godine.
Zahvaljujemo svima koji su na prošlim parlamentarnim izborima glasali za "Kukuriku koaliciju". Zahvaljujući i Vama, krajem prošle godine
došlo je do dugo očekivane smjene državne vlasti. Dotadašnja vlast ostavila nam je izuzetno
tešku gospodarsku situaciju, ali nade, vizije,
sposobnosti i samopouzdanja za rješavanje nagomilanih problema ima.
Sada, kada osim županijske, imamo i državnu vlast, vjerujemo da će se naši zadani projekti
realizirati u razumnom vremenskom roku i time
unaprijediti gospodarstvo, smanjiti broj nezaposlenih, a posebno mladih ljudi.
Ponosni smo da u novoj vlasti na državnoj razini, od početka ove godine sudjeluje i naš Kneginšćanec Danijel Meštrić, koji obnaša dužnost
pomoćnika ministra graditeljstva i prostornog
uređenja.
A što se naše Općine tiče, zbog velikih komunalnih računa i neriješenih problema, te zbog
neispunjenih obećanja općinske vlasti, sve više
raste broj nezadovoljnih mještana. S obzirom da
se približavaju lokalni izbori, koji će se održati
u proljeće iduće godine, mještani naše općine imati će mogućnost biranja PROMJENA
i glasati za novu općinsku vlast predvođenu
HNS-om, koja će efikasnije i jeftinije rješavati probleme svojih mještana.
Drage naše Kneginšćanke i Kneginšćanci, želim Vam sretan i blagoslovljen Uskrs!
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PARLAMENTARNI IZBORI 2011
Kukuriku koalicija osvojila 80 mandata,
HDZ osvojio 47.
Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo
je službene i potpune rezultate parlamentarnih
izbora održanih u nedjelju, 17.12.2011. godine.
Kukuriku koalicija osvojila je tako 80 mandata,
a HDZ 44 mandata, plus još tri iz dijaspore.
Po šest mandata dobili su Hrvatski laburistiStranka rada te HDSSB, dva mandata dobila je
nezavisna lista don Ivana Grubišića, a po jedan
mandat osvojili su HSS i HSP dr. Ante Starčević.

REZULTATI GLASANJA U NAŠOJ OPĆINI

Pohvalno za sve naše sumještane je da uvijek
u velikom broju izlaze na birališta i time doprinose razvoju demokracije na najbolji način.
O tome rječito govori podatak da je
04.12.2011. godine, na biračka mjesta izašlo

70,55% upisanih birača općine Gornji Kneginec.
A podaci o dobivenim glasovima zorno govore što mještani misle o pojedinim strankama,
tako da će se vodstva općinskog HDZ-a i HSS-a
morati dobro potruditi u slijedećem periodu, ne
bi li donekle povratili povjerenje svojih dosadašnjih birača.
Politička Stranka
SDP - HNS - IDS - HSU
HDZ
HSS

% glasova
48,9
20,4
6,5

Lista je ukupno brojala 31 političku stranku,
ali osim navedenih, sve ostale stranke osvojile su daleko manje glasova od potrebnih 5% za
prelazak izbornog praga.

DANIJEL MEŠTRIĆ – POMOĆNIK MINISTRA
GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREÐENJA
Nakon kratke i vrlo uspješne karijere na mjestu pročelnika Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, naš kneginšćanec Danijel Meštrić, magistar-inženjer građevinarstva, imenovan je krajem prošle godine za pomoćnika
ministra graditeljstva i prostornog uređenja.
Iako još relativno mlad, zbog njegovog predanog rada na značajnom poboljšanju funkcioniranja županijskog upravnog odjela, nova državna vlast imenovala ga je pomoćnikom ministra,
a na temelju njegovog znanja, radnog iskustva
i rezultata u profesionalnom životu. Upravo
takve mlade, obrazovane i stručne ljude treba
naša Vlada, kako bi izvukla zemlju iz teške gospodarske situacije, kako bi svima bilo bolje.
Ponosni smo da je jedan kneginšćanec po-

stavljen na tako visoku i odgovornu dužnost,
čestitamo od srca i vjerujemo da će opravdati
dobiveno povjerenje.

OBILJEŽEN MEÐUNARODNI DAN ŽENA
I ove godine, sada već i tradicionalno, podružnica HNS-a općine Gornji Kneginec uključila se u obilježavanje 8. ožujka, međunarodnog
Dana žena.
Tim su povodom, članovi kneginečkog HNSa, toga dana ženama Kneginca prigodno podijelili nekoliko stotina lončanica jaglaca.
U toj akciji darivanja cvijeća, jaglaci su podijeljeni djelatnicama osnovne škole Kneginec
Gornji, djelatnicama dječjeg vrtića Bubamara,
ženskom dijelu osoblja hotela LaGus, kao i zaposlenicama kneginečke pekare "NANA". Dio
cvijeća podijeljen je i članicama Udruge umirovljenika općine Kneginec, koja je na Dan žena organizirala prigodno druženje za svoje članstvo.
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VELIKA PLAĆA ZA VELIKE DUGOVE
Općinski načelnik Goran Kaniški, već dugo
se bori sa problemom kako podmiriti sve ZAOSTALE, kao i tekuće financijske obaveze, uz sve
manji priljev novca u općinski proračun.

NAČELNIK SI JE ODMAH
NA POČETKU NOVOG MANDATA 2009.,
POVEĆAO PLAĆU NA 21,120.00 KUNA
Opterećuju ga višemilijunski stari dugovi,
koje mu je općinski HDZ nametnuo kao proizvod kampanje za lokalne izbore 2009. godine,
kada su se ponašali kao "pijani" milijunaši.
Posljedica takvog ponašanja je da danas općinski načelnik nije u stanju isplaćivati: naknade za rad općinskog vijeća, zakonom određena financijska sredstva za rad političkih

stranaka, financiranje Udruga smanjio je na
najmanju moguću mjeru, tako da neke Udruge dobivaju novac "kap po kap".
Nakon izborne pobjede i dobivanja novog
mandata, općinski načelnik je ubrzo na sjednici
općinskog vijeća predložio nove koeficijente za
plaće. U obrazloženju je naveo da on ne misli
više RADITI ZA PLAĆU KOLIKU JE DO TADA
PRIMAO, pa je predložio novi koeficijent kojim
si je povećao plaću na 21,120,00 kuna u bruto
iznosu.
Na vama je, poštovani žitelji naše općine,
ocjena da li je načelnik svojim radom zaslužio
toliku plaću!
I šećer na kraju: u imovinskoj kartici, kao
državni dužnosnik, lažno je prijavio plaću od
8,800.00 kuna.

UVEDEN OPĆINSKI PRIREZ OD 10%
"Kao općinski načelnik nisam želio Općinskom vijeću predložiti uvođenje općinskog prireza, u čemu su me podržali klubovi vijećnika HDZ-a, DKS-a i HSS-a. Nije nam
želja opterećivati građane, radije smo se
pobrinuli da novac pribavimo iz raznih izvora,..." tako je zborio općinski načelnik Goran
Kaniški, uoči blagdana Sv. Marije Magdalene,
ujedno i Dana općine Gornji Kneginec (Kneginečki list br. 26 od 26.07.2010.).
Nakon samo mjesec dana, predomislio se i
odlučio opteretiti svoje mještane maksimalnim mogućim prirezom od 10%. Za razliku od
njega, općinski načelnici susjednih tzv. "siromašnih" općina Sveti Ilija i Jalžabet, svoje građane nisu opteretili prirezima. U tim općinama
prirez je i dalje NULA %. Prirez poreza na dohodak nema niti općina Petrijanec, koja nam je
po veličini slična. Prirez nemaju niti općine Lju-

beščica, Breznički Hum i Maruševec, a općine
naše veličine imaju bitno manji prirez (Sračinec
5%, a Trnovec Bartolovečki samo 3%).
Vijećnici HNS-a su na sjednicama Općinskog
vijeća upozoravali da nije vrijeme za uvođenje
dodatnog opterećenja za građane, no vladajući
HDZ sa svojim koalicijskim partnerima HSS-om
i DKS-om, i uz potporu socijaldemokrata SDPa, izglasali su navedenu odluku predloženu od
strane Načelnika.
Tako su žitelji Općine Gornji Kneginec, od
siječnja 2011. obavezni svojoj bogatoj općini
plaćati Prirez u visini od 10%, što godišnje
iznosi oko 500.000,00 (pola milijuna) kuna.
Harač rajo, harač, a oni će i dalje torbariti.
Vjerujemo, da ono njihovo: IDEMO DALJE neće
još dugo.

POREZ NA VIKENDICE POVEĆAN ZA 57%
Na sjednici Općinskog vijeća održanoj
07.12.2010., na prijedlog općinskog načelnika
Gorana Kaniški, vladajući HDZ, sa svojim koalicijskim partnerima HSS-om i DKS-om, i uz
potporu socijaldemokrata SDP-a, izglasali su
odluku da se od 01. siječnja 2011. godine, porez na vikendice plaća u visini od 11,00 kuna
po metru kvadratnom. Kao i svako dodatno
opterećivanje budžeta građana u ova teška krizna vremena, ovo je neshvatljivo. Očito je voda
došla do grla, pa sada dragi građani, pomagajte
sirotinju. Istu onu koja si je odmah nakon izbora 2009. godine znatno povećala plaće, istu
onu koja zapošljava i troši naš novac bez ikakvog reda, zapošljavajući "stručnjake", istu
onu koja stotine tisuća kuna troši na plaćanje
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usluga poznatog odvjetnika(ce), istu onu koja je
svojim stranačkim kolegama i istomišljenicaima dodijelila stotine tisuća kuna kupujući njihove njive i oranice, na lokacijama koje
Općini nikada neće biti isplative, istu onu koja
je obećavala redovnu pomoć umirovljenicima, a
ne samo pred izbore.
Sada ti isti traže da im, do sada već potpuno
osiromašeni i iscijeđeni umirovljenici, to vrate
kroz novonametnute prireze i poreze.
I opet će im takvi, bez imalo stida, pred izbore dijeliti po 100,00 kuna obećavajući "nova"
brda i doline.
No, igra je pri kraju i uskoro će i oni morati
vraćati ono što im nije pripadalo. A do tada će,
nažalost, žitelji ove Općine sve to plaćati.

GLASILO HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI - PODRUŽNICA GORNJI KNEGINEC

NARODNJAK br. 24 | travanj 2012.

KRŠENJE ZAKONA O FINANCIRANJU
POLITIČKIH STRANAKA
Zbog toga što OPĆINSKI
NAČELNIK godinama ne poštuje Zakon o financiranju
političkih stranaka, HNS je
sudskim putem pokrenuo
postupak naplate. U odredbama članaka 8. do 11. jasno se propisuje da pravo
na financiranje iz sredstava
Proračuna, imaju sve stranke koje participiraju u vlasti
a srazmjerno broju vijećnika.
Isplata planiranih financijskih sredstava za svaku
proračunsku godinu, mora
se vršiti kvartalno u jednakim iznosima.
Po završetku sudskog
postupka, općinska vlast je
pravomoćnim sudskim rješenjem prisiljena isplatiti
dugovanja prema HNS-u.
Presuda se odnosila na
neisplatu pripadajućih financijskih sredstava, koje je
Općina dugovala podružnici
HNS-a za period od 20052009. godine.
Unatoč sudskoj presudi,
čije donošenje je trebalo biti
i neka vrsta pouke za buduće ponašanje, HDZ-ova vlast
nastavlja sa starom praksom i HNS-u opet redovno
ne isplaćuje predviđena financijska sredstva.
Sasvim je jasno da takvo
ponašanje prema HNS-u
nije slučajno, nego planski
osmišljeno jer je odvjetnica
SANJA MIHALIĆ, zastupajući Općinu, raznim žalbama i na druge načine odugovlačila sudski postupak
kojeg je na kraju i IZGUBILA, ali se postigao željeni
cilj: polovicu novca kojeg je Općina morala
isplatiti, Podružnica HNS-a Gornji Kneginec
mora dalje potrošiti za podmirenje troškova
odvjetnika.
Istovremeno je Načelnik ostalim strankama
koje participiraju u radu općinskog vijeća, planirana sredstva redovno isplaćivao, što je vidljivo u izvršenjima općinskog Proračuna.
Posebno je zanimljivo pogledati prvih 6 mjeseci 2009. godine, kada je općinski načelnik
grubo kršio Zakon o financiranju rada po-

litičkih stranaka, jer je svojim koalicijskim
partnerima za lokalne izbore, Demokršćanskoj
kneginečkoj stranci (DKS) isplatio 11.000,00
kuna za jednog vijećnika i Hrvatskoj seljačkoj
stranci (HSS) 7.000,00 kuna za dva vijećnika.
Istovremeno Hrvatskoj narodnoj stranci(HNS),
Načelnik nije isplatio pripadajući iznos i time je
neposredno utjecao na rezultate lokalnih izbora
2009. godine.
Kaniški je bio kandidat za Načelnika, i ne
čudi nas njegovo ponašanje, ali je to ipak
PROTUZAKONITO.

GLASILO HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI - PODRUŽNICA GORNJI KNEGINEC

5

NARODNJAK br. 24 | travanj 2012.

NARODNJAK br. 24 | travanj 2012.

“MIHATRANS” TUŽIO OPĆINU RADI NAPLATE DUGOVA
Općinski načelnik Goran Kaniški, na sjednici
općinskog vijeća izvijestio je prisutne da je tvrtka
MIHATRANS na sam Dan općine, 22.07.2011.
godine, tužila Općinu zbog nenaplaćenih potraživanja. Iznos duga, već tada je bio veći od
2,6 milijuna kuna.
Na toj sjednici, održanoj 24.11.2011. godine,
načelnik Kaniški predložio je izglasavanje: Od-

Izvor slike: www.mihatrans.hr

luke o sklapanju Ugovora o nagodbi s obrtom
Mihatrans iz Turčina uz slijedeće obrazloženje:
"Kako se kod Trgovačkog suda u Varaždinu vodi
parnični postupak radi naplate duga Općine
Gornji Kneginec u iznosu od 2.628.370,68 kuna
sa zakonskim zateznim kamatama, za Općinu
je povoljnije sklapanje predmetne nagodbe s
obrtom "Mihatrans" i to iz sljedećih razloga:
1. U slučaju sklapanja Ugovora o nagodbi
obveza će se platiti u ratama, a u suprotnom, u slučaju sudske presude, plaćanje
dospijeva danom pravomoćnosti presude.
2. Manji iznos zakonske zatezne kamate.
Do 30.06.2011. godine godišnja zakonska zatezna kamata iznosila je 17,00% ,
a od 01.07.2011. godine 15%. U slučaju
sudske presude Općina je u obvezi platiti
tražbinu po navedenim kamatama.
U slučaju sklapanja Ugovora o nagodbi,
iznos glavnice duga uvećava se za zateznu
kamatu po stopi od 13,5% godišnje počevši od
dospijeća pojedinog iznosa pa do 31.12.2011.
godine, a od 01.01.2012. godine po stopi od
9,50% godišnje, što je znatno povoljnije od zakonskih zateznih kamata.“

DUG PREMA “CESTI VARAŽDIN”
Na sjednici općinskog vijeća, održanoj
20.01.2011. godine, općinski načelnik predložio
je izglasavanje: Odobrenja za sklapanje Aneksa
Sporazumu kojim će se definirati visina kamatne stope na glavnični dug prema trgovačkom
društvu "CESTA VARAŽDIN d.d."
Tim Aneksom Sporazuma, utvrđeno je da

dug Općine prema CESTI iznosi 2,5 milijuna kuna, kojeg se Općina obavezala platiti u 12
rata, a nakon toga će platiti i konačno obračunatu kamatu u 2 rate.
Taj dug se odnosi samo na dio ukupnog dugovanja prema CESTI, obuhvaćen gore navedenim Aneksom sporazuma.

DUG PREMA “PZC VARAŽDIN”
Na sjednici općinskog vijeća, održanoj
16.02.2011. godine, općinski načelnik predložio
je Donošenje Odluke o sklapanju sporazuma
s T.D. "PZC VARAŽDIN d.d.".
Tom Odlukom preostale obveze Općine Gornji
Kneginec prema PZC Varaždin d.d., čini iznos

glavnice duga u iznosu od 2.832.752,02 kuna
i zatezna kamata u iznosu od 340.000,00
kuna za razdoblje do 31. prosinca 2010. godine.
PZC Varaždin d.d. će ostatak kamate obračunati po stopi od 10 % godišnje na iznos glavnice
duga.

NEMARNIM ODNOSOM NAČELNIKA, PLAĆAMO OGROMNE KAMATE
Iz navedenih primjera lošeg planiranja i poslovanja, može se zaključiti da će žitelji Općine
na kraju morati podmiriti ogromne iznose zateznih kamata, koje se već sada iskazuju u stotinama tisuća, pa možda dosegnu i milijun kuna.
Takva crna prognoza temelji se na sadašnjoj situaciji, kada Općina već mjesecima nije
u stanju redovno podmirivati postojeće obaveze. Zbog toga možemo očekivati još veće iznose, jer KAMATNI RAČUN čini svoje, bez obzira
bila kamata 17%, 13.5% ili u najboljem slučaju
6

"SAMO" 10%, čime se pokušao pohvaliti Načelnik, predlažući općinskom vijeću prihvaćanje
takve Odluke radi izmjene dužničkog Ugovora.
Na ukupna dugovanja od nekih 15 ili više milijuna, koliko je Općina u minusu i koje jednom
moramo podmiriti, kamatu nam nitko neće oprostiti, a koliko će nam KAMATE "pojesti" novaca,
prosudite sami.
Pitanje na kraju: Da li će i kada, Načelnik
Kaniški odgovarati za nesavjesno obavljanje
povjerenog mu posla vođenja Općine?
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PRORAČUNI OPĆINE
Kao što je prije nekoliko godina, općinski
Proračun doživljavao strmoglavi rast, još se brže
i strmoglavije srozao.
Iz priloženog grafikona, lako se može uočiti nesrazmjer između ŽELJA i MOGUĆNOSTI,
planiranog i neizvršenog, stvarni odnos (ne)svijesnosti promašene ekipe na vlasti u našoj Općini.
Vrijednosti pojedinih stupaca u grafikonu
izražene su u milijunima kuna:

snika i izvanproračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje proračuna.
Članak 14.
(3) Ako se tijekom proračunske godine,
zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti,
povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje
prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda
i primitaka.
(4) Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.
Tek 2009. godine HDZ-ova općinska vlast
pokušala je rebalansom umanjiti štetu jer bi
ispunjenje Proračuna iznosilo tek 21,3%, no i

Napomena: izvršenje za 2011 sa 31.10.

U stupcima sa lijeve strane (tamnije boje),
prikazani su planirani iznosi Proračuna po godinama, a stupci sa desne strane (svijetlije boje),
prikazuju izvršenje tih Proračuna. Za prošlu godinu prikazano je izvršenje sa datumom 31.10.
jer do izlaska ovoga broja Narodnjaka, općinska
vlast još nije uspjela napraviti i objelodaniti konačni obračun Prihoda i Rashoda.
Zašto naša Općina ima ovako nesrazmjeran odnos PLANIRANO – IZVRŠENO?
To se događa iz vrlo jednostavnog razloga jer
od 2008. godine pa do danas, glavna proračunska stavka u punjenju općinskog proračuna je
prodaja zemljišta koje je Općina besplatno
dobila od države za razvoj malog i srednjeg
poduzetništva.
Bez obzira na činjenicu da se posljednjih 7
godina, ispunjenje općinskog Proračuna kretalo od 52-58 %, godinama nije rađen zakonom
predviđeni rebalans, koji kaže slijedeće:

ZAKON O PRORAČUNU
Članak 4.
(5) Proračun mora biti uravnotežen - ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Članak 5.
(3) Odgovorna osoba proračunskog kori-

tim "pro forma" rebalansom, uspjeli su dogurati
izvršenje na 52%.
Na

sjednici

općinskog

vijeća,

održanoj

13.05.2010. godine, Načelnik općine predstavio je izvršenje Proračuna za 2009. godinu i dao
ga vijećnicima na prihvaćanje. Tokom obrazlaganja izvršenja, priznao je postojanje duga od
15,4 milijuna kuna, uz lakonsko tumačenje da
je bila "IZBORNA GODINA" i da se malo više
potrošilo. Na upit vijećnika HNS-a o hitnosti
rebalansa tekućeg Proračuna za 2010. godinu,
Načelnik općine izjavio je da nema potrebe za
žurbom i da se rebalans uvijek može napraviti
krajem godine.
"Dakle, za Kaniškog Zakon i dalje ne važi
što je nedopustivo, pogotovo u situaciji kada se
konačno pokušava uvesti kakav-takav red u državi".
U našoj općini godinama nije bilo bitnijih
snižavanja predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženja novih prihoda, a
ispražnjeni općinski proračun najbolji je dokaz o tome koliko se (ne)uspješno upravlja
novcem poreznih obveznika.
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NAKNADA ZA NEIZGRAÐENO GRAÐEVINSKO ZEMLJIŠTE
•
•

Općini "mrvice" od kuna po metru kvadratnom,
Hrvatskim vodama 0,5 kuna po
metru kvadratnom

Početak primjene Odluke o naplati komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište na području općine Gornji Kneginec, donio
je niz problema. Sve više naših mještana upućuje pritužbe, dolaze se žaliti u zgradu općine ili
pismenim putem traže da ih se oslobodi plaćanja novih, vrlo visokih nameta.
Primjenom te Odluke, vlasnici zemljišta u

građevinskom području, sada HRVATSKIM VODAMA trebaju platiti po nekoliko tisuća kuna
naknade, a mnogi od njih nemaju niti za podmirivanje osnovnih životnih potreba.
Hoće li i na koji način, općinska vlast pomoći
tim ljudima, još je nepoznato. Najlošije u svemu tome je da primjenom Odluke o naplati
naknade, u općinski Proračun dolaze mrvice,
a Hrvatske vode ubiru lavovski dio kolača.
Zar je moralo ispasti tako i gdje je tu logika???

NASTAVAK PRIČE O VATROGASNOM DOMU U TURČINU
Prošlo je točno dvije godine kako smo pisali o
tome i što se od tada promijenilo?
Nažalost, ništa na bolje, već samo na gore.
Dom je zatvoren i čeka općinsku vlast da poduzme nešto konkretno na njegovom dovođenju
u funkciju, barem do onda, kada će napraviti novi, odavno u HDZ-ovim kampanjama obećavani Dom. Prije 2 godine pitali smo: "Kakvo
je stanje DOMA danas i zašto pišemo ovaj
tekst?"
Želimo upozoriti općinsku vlast naše "bogate
Općine" da se treba odgovorno ponašati prema
imovini koja joj je povjerena. Tako dugo dok ne
izgradimo bolje i adekvatnije prostore, moralna
je i materijalna obaveza Općine da sačuva stare
objekte koje su mještani davnih godina izgradili
vlastitim rukama i sredstvima.
Mnogi već dugo postavljaju slijedeća pitanja:
Zašto je prostorija u Domu koja se koristila prije
2000. godine za okupljanje mještana sada zaključana, a nakon što se iz nje iselio direktor
Poduzetničke zone? Zbog čega se ne daje na korištenje za potrebe korisnika?

Jeli točna informacija da je direktor koji
upravlja milijunskim sredstvima zaboravio zatvoriti vodu kada se selio u nove prostore? Možemo samo nagađati što je sve uništeno jer se
tragovi vode vide i na mjestima koja su udaljena od prostorije. Tko će osposobiti prostor za
korištenje i platiti štetu? Hoće li korisnici koji
su iselili i zaboravili da su koristili taj prostor,
sada kada im više ne treba, platiti štetu ili će se
troškovi opet namiriti iz općinskog proračuna?
Želja mnogih mještana je da Vatrogasni Dom
mogu koristiti svi koji imaju potrebu za njim, a
ne da se nemarnošću uništava, da većinu vremena stoji zaključan i ne daje se na korištenje
zainteresiranima.“
Danas je situacija nešto promijenjena: mala
prostorija Vatrogasnog doma je donekle sanirana i uređena pa se može koristiti za određene
potrebe. No, svojim malim kapacitetom i neprikladnim pristupom vrlo strmim stepenicama,
nije nekakvo dugotrajnije rješenje.

KNEKOM - AGONIJA OPĆINSKE KOMUNALNE TVRTKE
Da li je napokon došlo vrijeme, da se KNEKOM malo "provjetri"?
Na sjednici općinskog vijeća, održanoj
16.02.2012. godine, dnevni red je dopunjen novom točkom, kojom se od Općine traži ukidanje
plaćanja ZAKUPA poslovnog prostora, kojeg koristi tvrtka KNEKOM.
U priloženom obrazloženju, Direktor KNEKOM-a, Ivan Mihalić MOLI načelnika općine
da raskinu dotadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora i predlaže DALJNJE KORIŠTENJE
POSLOVNOG PROSTORA BEZ NAKNADE.
8

U nastavku obrazloženja, Mihalić piše "da
nije u stanju dalje financijski pokrivati takav Ugovor, kada nije u mogućnosti pokrivati troškove poslovanja i zaposlenicima omogućiti normalan tijek življenja."
Direktor Knekom-a u svome se pismu poziva
i na recesiju i nestabilnost valute, iako je tvrtka kojom on upravlja, još 2008. godine iskazala
GUBITAK od GOTOVO pola milijuna kuna.
Te godine je bivši premijer SANADER izjavljivao da nas kriza neće ni okrznuti, a naša općina
je planirala Proračun od 88 milijuna kuna.

GLASILO HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNI DEMOKRATI - PODRUŽNICA GORNJI KNEGINEC

NARODNJAK br. 24 | travanj 2012.

Ostaje nejasno kako jedna tvrtka koja je u
100%-nom vlasništvu tako bogate općine, jedva
spaja kraj s krajem?
Zar je i pored vrhunskog menadžera i ¸"školovanog" direktora IVANA MIHALIĆA, te članova Skupštine društva "Knekom", koju od
03.11.2009. godine čine:
1. GORAN KANIŠKI
2. JOSIP MEŠTRIĆ
3. DARKO SKUPNJAK
naša komunalna tvrtka "osuđena“ na propast?
Pogotovo je neobjašnjivo i krajnje bizarno, da je KNEKOM u ovako lošoj ekonomskoj
situaciji, kada znamo da je aktualni općinski
Načelnik Kaniški ujedno i Predsjednik Skupštine društva KNEKOM, da je taj isti Kaniški od
2002-2004. godine bio i direktor Knekoma, a
pored sebe, kao člana Skupštine ima i Predsjednika općinskog vijeća JOSIPA MEŠTRIĆA.
I da tako "moćna ekipa" u suradnji s već navedenim direktorom Knekoma ne može ishoditi bolje poslovanje općinskoe tvrtke, to stvarno
nije objašnjivo.
Putem interneta, o KNEKOM-u se mogu pronaći ovi osnovni podaci:.
KNEKOM d.o.o.
Osnivanje: 1997
Matični broj: 1258346
MBS: 070028579
OIB: 46084662855
Djelatnost: Skupljanje neopasnog otpada
Uprava: Ivan Mihalić
Adresa: TRG HRVATSKIH BRANITELJA BB

HR 42204 TURČIN
Tel: 042/209560, Fax: 042/690442
E-mail: knekom@vz.htnet.hr
Broj zaposlenih 2011: 29
Sve ostalo predstavlja "poslovnu tajnu", pa
tako i stvarni broj zaposlenih.
Odavno se priča po Knegincu da KNEKOM,
unatoč teškoj situaciji u kojoj se godinama nalazi, ima zaposlenika koji se eventualno pojavi
ujutro i više ga nema čitavog dana a postavljen je na nekakvo rukovodeće mjesto. Kasnije
ga se može vidjeti na terasi caffe bara "LUJ",
smještenoj nasuprot općinske zgrade, odakle
vjerojatno putem mobitela, rukovodi radnim
grupama Knekoma.
A zašto naš rukovoditelj radnih grupa voli
sjediti baš nasuprot zgrade Općine? Pa, da
ga i Načelnik općine, koji je istovremeno i
Predsjednik Skupštine Knekoma (vjerojatno
i budući zet tog neimara zaposlenog u Knekomu), može vidjeti ili sresti na terasi, i ne
mora ga pitati gdje i kako zaradi plaću.
Nije poznato koliko je naša općinska tvrtka
efikasna u obavljanju raznih vrsta komunalnih
poslova, ni koliko sredstava godišnje uprihodi
u svoj, odnosno općinski Proračun, ali znamo
da novca nema. Redovna isplata plaća je pod
velikim upitnikom. Uskoro bi na svjetlo dana
trebalo izaći i Financijsko izvješće o poslovanju
Knekoma u 2011. godini pa ćemo znati da li će
Knekom-ovci preživjeti.

BOŽIĆNICE NEMA, HOĆE LI BAREM “USKRSNICA 2012”?
Uskrs nam se bliži, a o nekada bombastično
najavljivanim vijestima iz općine o danu podjele
"Uskrsnice" niti riječi. Još i danas nam u ušima
odjekuju riječi općinskog načelnika koje je pun
sebe, bezbroj puta ponavljao ranijih godina: VIDITE DA SE OPĆINA BRINE O VAMA. Dobili ste
Božićnicu, pa Uskrsnicu, pa za Dan općine, pa
ćete dobiti za,... No, u zadnje vrijeme ga se ne
može čuti baš previše. Gdje je odjednom "nestao" taj silni novac kojim se hvalilo vodstvo
naše bogate i prebogate općine?
Ranijih godina razbacivali su se desecima, u
izbornoj 2009. godini čak i stotinama milijuna
kuna.
Varka je uspjela i ljudi su još jednom "progutali" mamac, dok bi naša omladina u žargonu
rekla: "opet smo ga p......i."
Danas je situacija apsolutno drugačija. Upućeni kažu da Općina ne samo da nema novaca za plaćanje kratkog izleta umirovljenicima

ili mladeži HDZ-a do susjednog sela, nego da
nema novca ni za "KAVU".
Poštovani žitelji naše općine, prisjetite se
onih mjeseci uoči lokalnih izbora 2009. godine
kada su Vas na naš zajednički trošak razvozili
autobusima na izlete sa samo jednim ciljem, da
kupe Vaš glas, da im osigurate još jedan mandat na vlasti.
GLASOVE SU DOBILI i mandat osvojili ali
malo toga, gotovo ništa obećanog iz kampanje
nisu ostvarili.
Ovogodišnju Uskrsnicu nećete vidjeti, ali BOŽIĆNICA možda i bude, jer će se već tada odvijati predizborne aktivnosti. Iz nekakvog CRNOG
FONDA, HDZ-ovci će izvući pripremljeni novac, pa će Vas opet pokušati kupiti.
Uostalom, po tome su kao stranka i postali
poznati. Osim ako USKOK prije toga ne zakuca na vrata.
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ŠTROMAR PREDSJEDNIK, KOŠIĆ TAJNIK
ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE

Na 4. sjednici Županijske skupštine ŽO
HNS-a Varaždinske županije koja je održana
u Kulturnom centru u Novom Marofu, 220
delegata izabralo je novo vodstvo Županijske organizacije HNS-a. Kao jedini predloženi kandidati, oboje s osvojenih 212 glasova,
za predsjednika, odnosno tajnika Županijske
organizacije izabrani su Predrag Štromar i
Alan Košić.
Županijska skupština je jednim dijelom bila
izvještajna, ali i izborna, obzirom da je dosadašnje vodstvo zbog novo preuzetnih dužnosti i velikog opsega obaveza ponudilo ostavke na svoje dužnosti koje je Predsjedništvo i prihvatilo.
Naime, dosadašnji predsjednik ŽO-a Milorad
Batinić, preuzeo je vodstvo Sjeverozapadno-hrvatskog regionalnog saveza koji obuhvaća Va-

raždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku,
Bjelovarsko-bilogorsku i Koprivničko-križevačku županiju, a u međuvremenu je izabran i za
potpredsjednika Hrvatskog sabora, dok je donedavni županijski tajnik Alen Leverić imenovan
pomoćnikom ministra gospodarstva.
Prije samog izbora novog vodstva, izvješće o
radu Županijske organizacije HNS od posljednje sjednice Županijske skupštine podnio je
Milorad Batinić koji je tom prilikom podsjetio
na ostvarene rezultate od prošle skupštine osvrnuvši na pritom i na brojne odrađene izbore,
kako one unutarstranačke u nekim podružnicama, za mjesne odbore, izvanredne gradske u
Varaždinu, tako i nedavne parlamentarne.
Novoizabrani predsjednik Županijske organizacije, koji od 2009. godine obnaša dužnost župana Varaždinske županije, Predrag Štromar
istaknuo je kako mu je čast voditi najbolju Županijsku organizaciju HNS-a.U svom je uvodnom obraćanju govorio i o očekivanjima od nove
Vlade te novim političkim zadacima i ciljevima
organizacije kojoj je sada na čelu.
Novi tajnik Županijske organizacije HNSa Varaždinske županije Alan Košić, prije ove
funkcije bio je tajnik HNS-ovog Sjeverozapadno-hrvatskog regionalnog saveza, a županijski
tajnik već je bio u razdoblju od 2005. do 2008.
godine.

PRENOSIMO IZ TISKA:

ODRŽAN 11. SABOR HNS-a
ČAČIĆ PONOVNO PREDSJEDNIK HNS-A,
PUSIĆ I VRDOLJAK POTPREDSJEDNICI
Saboru su se pridružili i generali Martin Špegelj i Petar Šimac, ali i gosti iz stranaka Kukuriku koalicije - premijer i predsjednik SDP-a
Zoran Milanović, predsjednik HSU-a Silvano
Hrelja i predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić. Od
stranih gostiju europske liberale predstavljaju
Ivo Vajgl, slovenski parlamentarac koji predstavlja frakciju ALDE iz Europskog parlamenta,
Andrej Jakopović iz Liberalne partije Crne Gore,
u ime LDS-a BiH Rasim Mujagić i Dalibor Kamilović te u ime Liberalne partije Kosova Georgi
Dedaj. "Moj prvi nastup kao predsjednika SDPa bio je na vašem Saboru 2007. Taj odnos povjerenja i svjetonazorske bliskosti nije puki slučaj, nego je namjerno. Na izborima smo ostvarili
najbolje rezultate u našoj povijesti. Vodit ćemo
zemlju po pravilima, odgovornost i za uspjeh i
neuspjeh imat će svoje ime i prezime. Normalno
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da ima nesporazuma jer nas čeka veliki posao,
povijesna šansa", rekao je u svom govoru predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Spomenuo se ulaska u Europsku uniju te
opet progovorio o tome kako uvijek promišlja
"što je to cilj, a što sredstvo".
"Prva lekcija koju sam vidio jest da se moramo osvijestiti i vidjeti koja nam je veličina, dosezi i mogućnosti. Na što možemo trošiti novac i
ljude, jer ako se rasplinemo na sve strane, nećemo postići što želimo", rekao je Milanović.
Za Milanovića koalicija s HNS-om osuđena
je na uspjeh jer se radi o strankama koje su
svjetonazorski bliske. "Lijevi smo i liberalni, ali i
progresivni i racionalni i kao takvi želimo zdravi
liberalni duh, a ne neoliberalni, sebični i pohlepni duh. To u našoj vladi ne stanuje", zaključio
je Milanović.
Izborni sabor HNS-a, održan 17.03.2012. godine, izabrao je novo stranačko vodstvo. Jedini
kandidat za novog predsjednika stranke bio je
dosadašnji predsjednik Radimir Čačić, koji je od
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536 glasova dobio njih 507. Za potpredsjednike
stranke izabrani su Vesna Pusić i Ivan Vrdoljak.
Pred nama su izuzetno ozbiljni zadaci. Utrka koju trčimo je maraton. Prva stvarna mjerna
stanica je 5. mjesec i lokalni izbori. Na toj mjernoj stanici možemo dobiti energente i ojačati,
ali možemo i oslabiti. Mjesni izbori za nas su

ključni. Moramo shvatiti, a srećom shvaćamo, da se tu ne smijemo igrati i da trenutak
nepažnje može ugroziti stranku. Ako ne dignemo broj vijećnika na 800 i broj čelnika na 35
možemo to smatrati lošim rezultatom. Bez toga
stranci se ne piše dobro«, rekao je Čačić.

MINISTRI HNS-a PREDSTAVILI SVOJE PROGRAME
Dnevnim redom 11. Sabora bilo je predviđeno
i predstavljanje programa HNS-ovih ministara u
Vladi RH, što su oni i učinili u kratkim crtama,
tj. koliko im je planirano vrijeme dopuštalo.
Tom su prigodom ministrice i ministri predstavili svoje viđenje resornog ministarstva i već
započeti te budući rad u njihovom djelokrugu
rada.

RADIMIR ČAČIĆ
prvi potpredsjednik Vlade i
ministar gospodarstva

VESNA PUSIĆ
ministrica vanjskih
i europskih poslova

Vrdoljak najavljuje: U prvoj polovini travnja kreću deseci natječaja

Zagreb, 13. ožujka - Zbog uštede energije
koja se nepotrebno gubi, ministar graditeljstva
i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak najavio je
obnovu jedanaest tisuća javnih objekata. Među
njima su škole, vrtići, bolnice, poglavarstva i
ministarstva.
"Deseci i deseci natječaja krenut će najkasnije u prvoj polovini travnja. Naše ministarstvo u
suradnji s lokalnom upravom, drugim ministar-

stvima i vlasnicima zgrada krenut će u rekonstrukciju postojećih objekata", najavio je ministar.
Istodobno, Vlada će, kako je rekao, predložiti izmjene energetskih zakona te zakona o proračunu i lokalnoj upravi koje će omogućiti širi
zamah u obnovi javnih zgrada - škola, vrtića,
bolnica, ministarstava i drugih.

IVAN VRDOLJAK
ministar graditeljstva
i prostornog uređenja

ANDREA ZLATAR VIOLIĆ
ministrica kulture

"Tako bi u idućih nekoliko godina trebala
biti obnovljena većina tih zgrada, uz milijarde
kuna investicija", istaknuo je Vrdoljak. Dodao je
i kako se o financiranju tog projekta već razgovara s HBOR-om, EBRD-om i drugim bankama
te koriste iskustva iz zemalja Europske unije.
Ministar je rekao i kako su glavni ciljevi koji
se žele postići zapošljavanje građevinara, zaštita
okoliša i štednja energije te stjecanje iskustva
domaće industrije za izlazak na tržišta zemalja
regije.

INICIJATIVA ZA RJEŠAVANJE KRITIČNIH
TOČAKA U PROMETU

Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni demokrati (HNS) Podružnice Gornji Kneginec pokrenula je inicijativu prema Županijskoj Upravi za
ceste (ŽUC) Varaždinske županije, za adekvatnim uređenjem kritičnih točaka u Kolodvorskoj, Topličkoj i Mostečkoj ulici na županij-

skoj cesti u Gornjem Knegincu, s obzirom na
učestalost prometnih nesreća, izlijetanja cestovnih vozila, pri čemu se ugrožava i sigurnost
ostalih sudionika u prometu (pješaci i biciklisti).
Predložili smo smanjenje opasnosti na navedenim kritičnim točkama tako da se ograniči
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brzina kretanja vozila. U skladu sa zakonskim
propisima, to se može uraditi dobrim pozicioniranjem i ugradnjom vibro-traka od strane
Županijske uprave za ceste u području poznate
„S“ krivine u Kolodvorskoj ulici, koja je odavno poznata po mnogim izlijetanjima cestovnih
vozila. Na takav predlažemo riješiti i krivinu u
Topličkoj ulici, gdje se nalazi spoj pristupnog

puta prema Osnovnoj školi. Na tome dijelu je
već iscrtan pješački prijelaz, postavljeni su i
prometni znakovi sa svjetlosnim upozorenjem
ograničenja brzine, ali vozači se ne pridržavaju
tog upozorenja.
U Ulici Mostečka, inicijativom je predloženo
mjerenje geometrije kolnika kako bi se utvrdio
pravilan nagib nivelete kolničke konstrukcije te
osmislio zahvat rekonstrukcije.

Navedenom inicijativom i predloženim mjerama prema Županijskoj Upravi za ceste Varaždinske županije, HNS Podružnice Gornji Kneginec nastoji pružiti sigurnost svim sudionicima
u cestovnom prometu na području Općine Gornji Kneginec.

ZAŠTO KNEGINEC NEMA MJESNE ODBORE

Vijećnici HNS-a još su 2009. godine, nakon
održanih lokalnih izbora, postavili pitanje općinskom načelniku kada će pokrenuti postupak za osnivanje mjesnih odbora. Odgovor načelnika, tada je glasio: "Biti će u razumnom
roku,...". Taj rok je odavno prošao, a mjesnih
odbora i dalje nema, iako su vijećnici HNS-a i
kasnije podsjećali načelnika na njegove riječi.
Prošlo je puno godina, otkako u općini Gornji Kneginec ne funkcionira takav oblik mjesne
samouprave, iako je svrha postojanja mjesnih
odbora ostvarivanje neposrednog sudjelovanja mještana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori osnivaju se za pojedina naselja
ili više međusobno povezanih manjih naselja ili
za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom i posebnom odlukom

općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba, a područje i
granice mjesnih odbora određuju se posebnom
odlukom općinskog vijeća.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora može dati 20 % mještana upisanih u
popis birača za područje za koje se predlaže
osnivanje mjesnog odbora i taj se prijedlog dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora
navode se podaci o predlagatelju, području i
granicama mjesnog odbora, o sjedištu mjesnog
odbora i obrazloženje prijedloga.
Na postupak izbora primjenjuju se odredbe
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

nastavlja se...

U SLJEDEĆEM BROJU PROČITAJTE
NASTAVAK KNEGINEČKIH ZGODA I NEZGODA

