
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  16. listopada 2017. 

 

 

 Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 16. listopada 

2017. godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/17-01/10, Urbroj: 2137/09-17-1 od 11. 

listopada 2017. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Ivica Petričević, 

6. Kristijan Prašnički, 

7. Rade Prosenjak, 

8. Ivica Salajec, 

9. Ivana Tubanović, 

10. Damir Vrban, 

 

b) ostali prisutni: 

Mladen Jozinović – direktor Piškornica d.o.o., Gordana Mikulec – računovođa DV 

„Vrapčić“ Drnje, Dijana Telebar – računovođa općine, Marko Golubić – odovjetnik, 

Mario Švegović – općinski načelnik, Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika, 

Ivan Lipuš – pročelnik i Alen Jančevec – viši referent. 

 

Sonja Badalić, Snježana Omrčen-Čeko – novinarke Glasa Podravine, Robert 

Mihaljević i Hrvoje Šlabek – novinari Podravskog lista, Marina Rodek i Siniša 

Bosanac, kao gosti. 

 

c) Nije prisutan Aleksandar Potroško, član Općinskog vijeća Općine Koprivnički 

Ivanec, koji je svoj nedolazak opravdao. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje žalbe roditelja učenika s područja Općine Koprivnički Ivanec na 

Odluku o kupnji radnih udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za učenike 

Osnovne škole Koprivnički Ivanec, te donošenje odluke o istoj, 

2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2017. 

godinu, 

3. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu, 

4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj 

kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu, 

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 



7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

Općine Koprivnički Ivanec za 2016. godinu, 

8. Razno. 
 

Predsjednik je napomenuo kako se 7. točka skida sa dnevnog reda. 

 

Dnevni red sa izmjenom jednoglasno je  (sa 10 glasova ZA) usvojen. 

 

Skraćeni zapisnici sa 4. i 5.  sjednice jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) usvojen. 

 

Točka 1. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na zaprimljeno pismo namjere Piškornice-sanacijsko 

odlagalište d.o.o. Koprivnički Ivanec za kupoprodaju zemljišta gospodarske namjene. 

Skrenuo je pozornost na navedeno u istom, kako se traži kupnja zemljišta u svrhu izgradnje 

transportnog centra društva i kogeneracijskog postrojenja. Zamolio je g. Jozinovića da 

prezentira projekt i pismo namjere. 

 G. Jozinović je napomenuo kako je iskazan interes za kupnju zemljišta u općinskoj 

poslovnoj zoni za namjene koje su ranije spomenute, za potrebe logistike i transporta isto kao 

i za izgradnju kogeneracijskog postrojenja. Napomenuo je kako je riječ o njihovoj inicijativi, 

te kako nikakvu projektnu dokumentaciju za predmetnu investiciju nisu završili. Postoji 

studija izvedivosti koja je u postupku izrade, te kako njihova mehaničko-biološka obrada u 

regionalnom centru će imati proizvod tj. alternativno gorivo, gorivo iz otpada koje bi se 

plasiralo u limitiranim kapacitetima na području Hrvatske poput nekakvih cementara. 

Intencija je razmišljati u budućnosti kako izgraditi vlastito postrojenje koje bi moglo 

obrađivati to alternativno gorivo znači gorivo iz miješanog komunalnog otpada nakon obrade. 

Konkretno se osvrnuo kako se u medijima stalno spominje nekakva spalionica, no napomenuo 

je kako tvrtka nije planirala niti će ikada graditi spalionicu. Napomenuo je da kada se slalo 

pismo namjere jasno je napomenuto da se radi o kogeneracijskom postrojenju, energani kakve 

postoje i u nekim drugim centrima za gospodarenje otpadom u EU, što znači da ne postoji 

nikakav scenarij dima i smrada već samo struja i toplina, energije koja bi se danas-sutra 

ukoliko bi projekt išao u realizaciju, mogla koristiti u gospodarstvu i za grijanje nekih javnih 

objekata, kao što je u skladu sa principima kružne ekonomije. Napomenuo je kako tvrtka nije 

razvila konkretan projekt, te se osvrnuo na dosta uznemirenu javnost, a zbog čega mu je žao, 

jer oni nisu podnijeli niti jedan dokument nisu predali, poput idejnog projekta, lokacijske 

dozvole ili nečeg konkretnog kako bi se moglo o tome govoriti. Ono što su oni vidjeti na web 

stranici općini jest da postoji potencijal zone i kao tvrtka vide svoju poslovnu budućnost u 

njoj, ako bi se mogli dogovoriti, odnosno ako bi se pristalo na prodaju tražene parcele. Ako 

ne, napomenuo kako će se dalje razvijati drugi projekti, a eventualno ovaj projekt radili bi u 

suradnji sa drugom jedinicom lokalne samouprave. Namjera je poslovna prilika za razvijanje 

biznisa tvrtke, nikakav konkretan projekt u ovom trenutku ne postoji, svjesni su činjenice što 

za njih znači ako takvog pogona nemaju ili imaju. Napomenuo je kako gledaju što bi to 

značilo na jednoj ekonomskoj razini za tvrtku i širu zajednicu. Htjeli bi povezati određene 

gospodarske subjekte i u tom kontekstu je donio ideje koje su bile plasirane u javnosti (slika 

kogeneracijskog postrojenja sa staklenikom od 5 ha gdje se kogeneracijsko postrojenje nalazi 

oko staklenika), te napomenuo kako nikakvih velikih dimnjaka nema, kako takvi pogoni 

postoje u susjednim zemljama i može se prije bilo kakve odluke organizirati stručno 

putovanje na takav jedan pogon. Iznio je da stoji na raspolaganju za sva stručna pitanja 

zajedno sa nizom suradnika sa kojima surađuju na projektu, interes tvrtke i dalje stoji  i još 

jednom je iznio žaljenje zbog tenzija koje su u javnosti na tu temu, obzirom da još niti jedan 

projekt nisu definirali nego je još u studiji izvedivosti, te kako je to jedina istina kada je riječ o 

ovome poslu. Osvrnuo se na to da su u tom kontekstu razgovarali sa nizom gospodarskih 

subjekata koji imaju slične interese i kojima bi možda mogli plasirati energente.  



 Općinski načelnik je napomenuo kako je princip kogeneracijskog postrojenja da se 

proizvodi para i energija, no smatra da nije sporna kogeneracija već gorivo koje će se koristiti. 

Konkretno ga je interesiralo što RDF gorivo sadrži. 

 G. Jozinović je potvrdio kako bi bila riječ o kogeneraciji na proizvod iz otpada, te 

kako će projekt Piškornica jednog dana kada će biti završen proizvoditi alternativno gorivo, to 

gorivo nakon proizvodnje nema ključni broj otpada već se vodi kao ključni broj energenta i 

slobodno se s njim može trgovati na cijelom području EU i ne prejudicirao, ono ima svoju 

kalorijsku vrijednost i postoje pravila i zakonski koje ono ispunjava i ne bi dovodio u sumnju 

kvalitetu tog goriva jer pogon nije gotov, no iz primjera dobre prakse i trendova iskorištavanja 

otpada u EU u susjedstvu postoji niz postrojenja koje koriste to gorivo. Apsolutno je svjestan 

činjenice da ono u potencijalu može izazvati zabrinutost kod nekoga, no napominje kako 

postoje primjeri dobre prakse iz susjednih zemlja gdje to funkcionira bez problema. Slaže se 

da postoje i loši primjeri, no ističe da smo u zemlji vladavine prava, poštovanja zakona i 

podzakonskih akata i ako bi se takav nekakav pogon radio imao bi i svoje uvjete zaštite 

okoliša, javnopravna tijela bi vjerojatno dala svoje nekakve tehničke uvjete i da bi se takav 

pogon uopće izgradio bilo bi potrebno poštovati sve te ekološke i druge standarde. Istaknuo je  

kako bi njima kao potencijalnom investitoru i nekim drugim primjerima druge prakse bilo u 

interesu raditi najmoderniju tehnologiju koja bi mogla akceptirati takav nekakav pogon. Na 

području EU takvih pogona ima 400-tinjak i nisu novine u susjednim zemljama. Samo jedna 

tvrtka u Hrvatskoj ima dozvolu za korištenje takvog goriva, neke su u postupku ishođenja 

dokumentacija i jedna tvrtka komercijalno koristi to gorivo u velikim količinama i 

kapacitetima.  

 Općinski načelnik je ponovno zatražio da se odgovori koji je sadržaj tog goriva, te 

koje količine bi se zbrinjavale u kogeneracijskom postrojenju.  

 G. Jozinović se izjasnio kako u narednim danima može pismeno dostaviti traženi 

podatak, obzirom da nije znao da će tema biti sadržaj goriva iz otpada. Napomenuo je kako je 

iz klasifikacije i tehnološkog opisa regionalnog centra jasno je navedeno koje je to gorivo, 

nakon mehaničke obrade i biološke stabilizacije. Što se tiče količina, prema kalkulacijama 

bilo bi riječi do 25 000 tona godišnje. 

 Nadalje, općinskog načelnika je zanimalo što sa pepelom koji ostaje kao nus produkt 

30 do 40% od goriva a definiran je kao toksični što su i studije dokazale, obzirom da je isti 

potrebno zbrinjavati na poseban način, i na koji način to Piškornica namjerava zbrinjavati. 

 G. Jozinović je ponovio kako tehnologija nije definirana i ne može prejudicirati 

postotak pepela, prema podacima koji su njemu dostupni, a riječ je o puno manjem postotku 

pepela, tako da mu je teško govoriti o ključnom broju, no koliko mu je poznato s tim 

materijalom se na području Hrvatske u nekim drugim industrijama trguje i nalazi svoje mjesto 

na tržištu po ključnom broju koji ima. Ne slaže se s tim što je općinski načelnik spomenuo i 

smatra da je riječ o nekoj drugoj tehnologiji i postupku.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na postrojenje koje će biti kupljeno napomenuvši kako 

ima kapacitet 95 000 tona. S obzirom da je naveo kako je 50% iskoristivosti za to gorivo 

dolazi se do brojke skoro 47000 tona, a potencijal kogeneracijskog je 25000 tona.  

 G. Jozinoviću nije jasno gdje je on to spomenuo i od kuda se podaci crpe, ispričava se 

i napominje kako je tema kogeneracijsko postrojenje.  

 Općinskog načelnika je zanimalo od kuda će dolaziti gorivo. 

 G. Jozinović je napomenuo da ako se neće akvizirati taj pogon, tema je posao za koji 

je upućeno pismo namjere, onda će za koju godinu zakašnjenja biti regionalni centar i to 

gorivo, isto je gorivo u pitanju.  

 G. Prosenjaka je zanimalo koliko MW će biti energana.  

 G. Jozinović je odgovorio da će biti do otprilike 3,7 MW električne energije i otprilike 

prema nekim prvim izračunima negdje do 18 MW toplinske energije. 

 G. Prosenjaka je zanimalo za koje je razdoblje taj podatak, na što je g. Jozinović 

odgovorio da su to godišnji podaci.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na bivši projekt energane koja je trebala imati kapacitet 20 

MW, jer je za istu bilo potrebno oko 160 tisuća tona biomase. 



 G. Jozinović je odgovorio da je to drugo gorivo, druga kalorijska vrijednost te da nije 

stručnjak za biomasu, te da ne može komentirat druge projekte i investitore. 

 G. Prosenjak je zaključio kako tvrtka ima namjeru kupiti zemljište a nedefinirano je 

što bi se i kojom tehnologijom na tom zemljištu radilo.  

 G. Jozinović je rekao da to nije točno jer imaju plan što bi radili, ulagali u projekt na 

toj lokaciji, ako ne isti će se projekt razvijati na području drugih jedinica lokalne samouprave.  

 G. Prosenjak je mišljenja da ukoliko žele neku suvislu odluku općine moraju 

prezentirati kojom tehnologijom će se baviti.  

 G. Jozinović je ponovio da je to inicijalno pismo namjere, da je studija izvedivosti u 

izradi i da je ovo prvi sastanak kao i da je čitao sve što se oko toga dešava, te da nije 

informacije plasirao van. Osvrnuo se na napise o spalionici za koju on ne zna. Napomenuo 

kako imaju odabir tehnologije koja se koristi na području EU za to alternativno gorivo i 

dokument je u izradi. Ima nekoliko lokacija, a svaka ima svoje specifičnosti jer postoji 

okruženje koje bi moglo apsorbirati određeni energent, ako se ne može apsorbirati u 

nekakvom industrijskom pogonu para onda se može iskoristiti ta toplina u plasteniku, a pored 

općinske zone postoji poljoprivredno zemljište koje bi bilo pogodno za stakleničku 

proizvodnju povrća, ako to ne ide onda bi se u tehnološkom opisu smanjila proizvodnja pare 

pa bi se povećao kapacitet proizvodnje električne energije. Znači para bi bila dominantna jer 

postoji potencijal na tržištu za plasman te pare. U okruženju zone Koprivnički Ivanec, ako to 

nije ta lokacija onda bi bila možda električka energija jača, ali to nije predmet ovog sastanka, 

to bi bilo negdje drugdje.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na razgovor od prije par godina, kada se govorio o Piškornici 

kao odlagalištu otpada, pa danas imamo smetište. 

 G. Jozinović je odgovorio kako je to njegov subjektivni dojam. Piškornica posjeduje 

dozvolu za gospodarenje otpadom i ono će biti odlagalište otpada dok se ne izgradi regionalni 

centar. Taj izraz koji se koristi nije definiran zakonom. Činjenica je da tvrtka ima dozvolu za 

gospodarenje otpadom i da posluje u skladu sa hrvatskim standardima i zakonima kao i svaka 

druga odlagališta. 

 G. Prosenjak se osvrnuo na dozvolu za gospodarenje otpadom gdje odlagalište otpada 

i sva postrojenja moraju biti gotova do 205. godine, a sada je 2017.  

 G. Jozinović je napomenuo da se spremio za temu pisma namjere, a ukoliko ima 

pitanja oko regionalnog centra rado će se odazvati nekoj drugoj sjednici vijeća. 

 G. Prašnički se osvrnuo na veliku odgovornost vijećnika ukoliko će se odlučivati o 

prodaji zemljišta u ove svrhe. Zato, smatra da trebaju biti mudri, te ukoliko je moguće da se 

napravi tribina o ovoj temi gdje će prisustvovati stručni ljudi iz ovog područja jer, smatra da 

vijećnici nisu stručni i ne mogu na temelju toga što čuju ili pročitaju u novinama odlučiti o 

budućnosti mještana. Zato predlaže da, kada će tvrtka imati projekt i kada će se znati što će se 

raditi točno, napravi tribina sa stručnjacima i svih mještana te da se o tome otvoreno 

porazgovara.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na to kako je to tek u počecima, no da li imaju saznanja 

kolika količina dioksina ili štetnih stvari bi izlazila van. Pretpostavio kako bi sa nekim 

stvarima trebali raspolagati. 

 G. Jozinović je odgovorio da ima, ali tehnologija o kojoj se govori nema emisiju 

dioksina, tako da dalje ne bi govorio. Pismo namjere je upućeno da se detektira načelni interes 

da se projekt razvija na ovoj lokaciji kako bi se tehnologija optimizirala u kontekstu potrošnje 

toplinske energije, ako to nije lokacija, a bila je ranijeg investitora koji su htjeli raditi 

kogeneracijska ili neka druga postrojenja na šumsku sječku i u krugu od kilometra postoje 

kogeneracijska postrojenja na neka druga goriva, onda bi tvrtka isto tako razvijala pogon sa 

filterima koji zadovoljavaju hrvatske norme i koji su na vrhu kvalitete EU. Projekt se planirao 

razvijati dijelom EU sredstava ili komericijalnim bankama, ali opet ponavlja da je isti u 

začetku. Ako postoji interes za daljnje ulaganje u detektiranje potrošača koji bi koristili 

energente ovog postrojenja, zainteresirani su to raditi i kada dođe vrijeme za to, kako je 

vijećnik predložio, prezentirati široj zajednici u Kop. Ivancu, ali za početak ovo su samo 

informacije i opet napominje kako ne može dublje o tome govoriti, mogu doći stručnjaci 



izvođači koji će to sve prezentirati, a projekt je za idućih 5 do 10 godina a ne projekt koji se 

radi sada. Napomenuo je kako postoji kronologija, zatvoriti odlagalište, graditi regionalni 

centar i tek onda naći rješenje kako bi se smanjili operativni troškovi za plasman goriva iz 

otpada, te kako to nije nešto što se mora odlučiti odmah, isto tako i odgovoriti za dioksin.  

Gđa. Blažević je napomenula da bi svaka JLS koja ima poslovnu zonu bila sretna da 

ima potencijalne investitore, jer upravo i zbog toga i općina ima poslovnu zonu, no ne 

investitore sa nedorečenim projektima, sa projektima, kako je i sam g. Jozinović rekao, da se 

ne može definirati tehnologija tog postrojenja. Osvrnula se na njegovo izlaganje koje se 

odnosi samo na ekonomsku razinu, te napomenula kako vijećnici rade u interesu građana koji 

žive u općini, ali i šire i razmišljaju o ekologiji. Nadalje, napomenula je kako iz izlaganja nije 

dobiven niti jedan podatak o nekakvom nusproduktu koji bi iz toga nastao, te ukoliko postoje 

saznanja o tome što bi se gradilo i proizvodilo, onda, smatra treba imati i saznanja na koji 

način bi se otpad prerađivao i koji su nusprodukti u pitanju i u kojoj količini. Prema njenim 

saznanjima u RH takvo postrojenje ne postoji, ako postoji bilo bi dobro da se vidi na koji 

način to radi. U ovom trenutku prema dobivenim informacijama, a radi se o zdravlju i životu 

mještana, osobno je protiv da se u ovom trenutku proda tražena parcela.  

G. Jozinović je ponovio da se može govoriti o tehnologiji koja je u razmatranju za 

proizvodnju električne i toplinske energije, nije znao da će se od njega tražiti stručno 

izlaganje, ali ako je potrebno isto će napraviti. Vršilo bi se energetskom oporabom goriva i 

frakcije nastale od otpada. Frakcija nastaje kao nusproizvod u gospodarenju otpadom nakon 

svih ostalih postupaka obrade koji prethode sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom, 

(sprečavanje nastanka, ponovna uporaba, odvojeno sakupljanje, reciklaža) energetska oporaba 

jedan je od koraka u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Postrojenje bi bilo 

opremljeno suvremenim sustavom za čišćenje dimnih plinova i sustavom za kontinuirano 

mjerenje misije iz postrojenja te u potpunosti bi bilo automatizirano, imalo bi graničnu ulaznu 

količinu goriva od 3 t/h, a bilo bi projektirano za gorivo uredne vrijednosti od 12 do 21,6 MJ 

po kilogramu, što bi rezultiralo maksimalnim unosom energije u sustav ložišta od 18 mW 

toplinske energije, glavnina električne energije predavala bi se u elektroenergetski sustav    

RH, a dio bi se trošio kao vlastita proizvodnja, a dio toplinske energije bi se koristio za 

podmirivanja potreba na lokaciji, a ostatak bi se isporučivao u toplinsku mrežu nekih od 

potencijalnih klijenata. Isto tako, napomenuo je kako može govoriti o arhitektonskom dijelu, 

tlocrtu površine, koeficijentu izgrađenosti, zgradi kogeneracije, upravnom dijelu, silosu za 

gorivo, strojarsko-tehničkom dijelu dopreme goriva, kotlovskom postrojenju, ložištu, sustavu 

odpepeljavanja i svemu ostalom što sačinjava predmetnu tehnologiju. Napomenuo je kako je 

tvrtka imala interes na toj mikro lokaciji, ako postoji načelan interes i općinska suglasnost da 

se nastavi sa realizacijom studije izvedivosti koju bi naknadno prezentirali ponovno na vijeću, 

ići će se u tom smjeru. Mišljenja da, ako takav interes ne postoji, onda će to sve opisano 

razvijati na nekoj drugoj lokaciji koja cijeni njihov poslovni interes i tu nema nikakve ljutnje.  

Općinski načelnik je napomenuo kako je djelomično upoznat sa tehnologijom 

kogeneracijskog postrojenja međutim nepojmljivo mu je da on kao direktor ne zna ako ide 

miješani komunalni otpad (pvc, tetrapak), već se provjerava svaka kila otpada na Piškornici. 

Znamo što znači MBO (mehaničko-biološka obrada), te da će se vjerojatno usitniti i papir, 

tkanina, drvo, ali sigurno i plastika, što znači da će se sve to koristiti kao gorivo za 

potencijalno kogeneracijsko postrojenje.  

G. Jozinović se ponovno osvrnuo na projekt regionalnog centra koji je jasno definiran, 

ima svoju lokacijsku dozvolu koju, smatra, nema potrebe citirati. Napomenuo je kako dobro 

zna koji je sastav morfološke kemijske analize sastava otpada, sve je ispregovarano sa 

konzultantima koji rukovode ovim projektom, a gorivo bi bilo kalorijske vrijednosti koja 

zadovoljava hrvatske norme, te izrazio zadovoljstvo što je načelnik upoznat sa tehnologijom, 

no smatra kako nema potrebe prezentirati morfološku analizu RDF-a. Kako nije znao da će i 

to trebati, za neku od idućih sjednica vijeća može se pripremiti.  

Općinski načelnik je zatražio da se za slijedeći put i javnu raspravu pripreme količine 

dioksina u zraku i koja vrsta goriva će se koristiti, što je jako bitno.  



G. Prašnički je iznio stav kluba vijećnika HDZ-a, da je prije bilo kakve odluke o 

prodaji zemljišta potrebno održati javnu tribinu o tom projektu jer je o iznimnog značaja za 

mještane, te da se dostave materijali sa informacijama koje danas nisu iznesene.  

G. Jozinović je osvrnuo na napise u novinama napomenuvši kako isti nemaju veze sa 

idejom koja se planira razvijati, već je isključivo riječ o proizvodnji struje i grijanja, energije 

koja bi, prihvati li se projekt, grijala eventualno javne objekte, poput škole, vrtića, dvorana i 

sl. Mogu se sastaviti materijali sa informacijama za neku od slijedećih sjednica, kako bi se 

kvalitetnije pripremilo za ovu točku, a i dalje razgovarati o toj temi.  

G. Prosenjak je mišljenja da prije bilo kakvog projekta treba izraditi studiju izvedivosti 

utjecaja na okoliš koja je temelj za bilo kakvu raspravu. Činjenica je da sama tvrtka nije 

definirala što, na koji način i kojom tehnologijom bi se isto radilo. Ponovio je da je teško 

tražiti suglasnost za nešto za što se ne zna. Smatra da, kad bi to bilo tako jednostavno, na 

Jakuševcu izrasle već tri takve građevine. Nažalost, nije to tako jednostavno i bezazleno, a 

pozivati se na to da smo u pravnoj državi nije u redu. Osvrnuo se na loša iskustva, te iznio 

mišljenje kako na ovaj način dobivene informacije nisu temelj za donošenje prave odluke.  

G. Jozinović se osvrnuo na točku dnevnog reda, te napomenuo kako je to bilo samo 

pismo namjere i ništa više od toga. Sve ostalo je bilo prejudiciranje nekakvih poslovnih 

procesa i slaže se sa velikom većinom sugestija, te da se, ukoliko će biti interesa, za neku od 

narednih sjednica dostave materijali. Studija izvedivosti se također može dostaviti, a koja bi 

odgovorila na sva pitanja koja su danas postavljena.  

Općinskog načelnika je zanimalo da li se za takvu vrstu postrojenja može dostaviti 

analiza ispusta plinova. 

G. Jozinović je odgovorio kako se mogu zatražiti podaci za postrojenje u Celju, jer su 

podaci javni.  

Općinski načelnik je postavio pitanje koji je smisao kogeneracijskog postrojenja na 

ovom području, te da li nije jednostavnije zbrinuti otpad i sortirati na kućnom pragu i nema 

problema sa miješanim komunalnim otpadom. 

G. Jozinović je napomenuo kako primarno selektirani otpad nije u nadležnosti tvrtke 

niti će ikad biti u njihovoj nadležnosti, već samo otpad iz tzv. crne kante dolazi na 

mehaničko-biološku obradu u regionalni otpad. Tako je u njihovom centru i svim ostalim, te 

smatra da je došlo do zamjene pojmova. Otpad koji bi dolazio u centar je ostatni otpad iz crne 

kante koji nije primarno slektiran. Neke JLS će svoj primarno selektirani otpad na njihovoj 

mehaničkoj liniji sortirnice obrađivati, a one koje samostalno idu u projekte to nisu dužne i 

one će to isfinancirati nekim drugim sredstvima. Svi centri u Hrvatskoj su sa vrlo sličnim 

tehnologijama.  

Nakon rasprave zaključeno je kako će se dobivene informacije staviti na stol, te 

na nekoj od idućih sjednica donijeti odluka o predmetnom. 

 

Točka 2. 

Općinski načelnik je skrenuo pažnju da je predloženi ugovor identičan ugovoru sa 

prijašnjom firmom koja je zastupala općinu odnosno isti nije bio konzumiran, te kako se radi 

o mjesečnom izdvajanju od 1.200,00 kn uvećano za PDV, a svrha ugovora je da g. Golubić 

krene sa realizacijom naplate rente koja nije naplaćena unazad dvije godine. Napomenuo je 

kako je već dosta posla obavljeno te kako smo na dobrom putu da se počinje sa naplaćivanjem 

vrlo skoro. 

G. Golubić je pojasnio kako je sukladno Pravilniku o mjerilima, postupku i načinu 

određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina JLS, Općina kao JLS na čijem se području 

nalazi građevina namijenjena zbrinjavanju otpada ima pravo na tzv. Ekološku rentu koju su 

joj prema članku 8. istog pravilnika dužne plaćati sve JLS koje ovdje zbrinjavaju svoj otpad. 

Svrha pravilnika je da drugi građani koji u svom dvorištu nemaju otpad plaćaju rentu 

građanima koji to imaju i da općina od toga ima koristi. Istim pravilnikom je određeno da ta 

naknada iznosi 30% od iznosa zbrinutog otpada po toni. Također je predviđeno da općina sa 

svim drugim JLS sklopi ugovor o tome. Do sada je sastavljen ugovor koji poslan svim JLS-e s 

čijem područja se zbrinjava otpad na Piškornici. Odaziv na potpisivanje nije bio značajan, no 



to nas ne sprječava da se krene u naplatu rente. Ono što se pokazalo kao najveći izazov da bi 

se uopće pokrenuo proceduru je pribava podataka o količinama otpada po JLS-e, no tu su neki 

podaci već dobiveni. Obratili smo se svim državnim tijelima i agencijama za koje smatramo 

da bi takve podatke trebali imati ii očekujemo skori odgovor, te nakon toga su ispunjeni svi 

uvjeti za izdavanje faktura i naplaćivanje rente. Radi se o iznosu koji bi u svakom slučaju 

mogao biti značajan u odnosu na iznos proračuna. Također je pripremljena pravna podloga u 

nekim stavovima Visokog trgovačkog suda iz kojih proizlazi pravo općine da se to naplati. 

Općine koje su odbile sklopiti ugovor nekakvom pogrešnom pravnom argumentacijom 

smatraju da to ne trebaju plaćati. Smatra da smo na dobrom putu, najveći problem je 

pribavljanje podataka, no nakon toga će se izdavati računi i za one JLS koje to neće 

dobrovoljno podmiriti biti ćemo prisiljeni pokrenuti postupke prisilne naplate.  

Općinski načelnik je dao informaciju da se intezivno radi na dobivanju podataka koje 

JLS voze otpad na Piškornicu, te da je bilo dosta sastanaka sa g. Jozinovićem, ali do podataka 

se dosta teško dolazi. Napomenuo je da ne da su JLS samostalne donijele nekakve odluke i 

zaključke o dostavi podataka, nego su se iz tvrtke Piškornica potrudili poslati svim gradovima 

i  općinama s čijeg se područja otpad zbrinjava, da nisu dužni plaćati tu rentu, što je po 

njegovom mišljenju krajnje nekorektno jer se direktno vežu na prihod općine. Upoznao je 

prisutne sa dopisom koji je upućen općini s navodom da su obveznici plaćanja naknade JLS, a 

sada je dobiven podatak da na odlagalište Piškornica mogu dovoziti otpad svi koji su sa 

društvom Piškornica sanacijsko odlagalište sklopili ugovor, te ne da ne postoji nikakva 

obaveza da pojedine JLS i komunalna društva sklapaju ugovor sa općinom. Postavio je pitanje 

da li je to od strane Piškornice korektno.  

Gđa. Blažević je postavila pitanje da li općina kao jedan od suvlasnika društva može 

službeno zatražiti dostavu, bilo na temelju koncesionara, koja količina otpada je u kojoj 

količini otpada prikupljena. Smatra da je to ipak dužnost tvrtke. 

G. Golubić je odgovorio kako se o istom razmatralo, no napomenuo kako postoji 

problem jer nam Zakon o trgovačkim društvima ne ide u prilog s obzirom da se svo 

poslovanje odvija preko tvrtke kćeri, ne tvrtke Piškornica koje smo osnivači. Zaista nema 

uporišta za dobivanje podataka. Napomenuo je kako će se do podataka doći, te će se nakon 

toga krenuti u naplatu. 

G. Salajec se osvrnuo na točku dnevnog reda gdje piše da se donosi odluka o sklapanju 

ugovora sa g. Golubićem, a vidljivo je da je općinski načelnik već odlučio samo o istome, jer 

se već počelo raditi. Smatra da je to trebalo biti na prošloj sjednici ili biti predloženo više 

kandidata. 

Općinski načelnik se osvrnuo na konstataciju g. Salajca napomenuvši kako ništa nije 

riješeno, te kako je na ranijoj sjednici postavio upit u kojoj je fazi naplata. U međuvremenu je 

krenula realizacija istog, da se što prije ostvare prihodi. Smatra da vjerojatno ostali članovi 

vijeća neće imati ništa protiv jer je svima od interesa da se što prije naplati renta. 

G. Salajca je interesiralo da li će odvjetnik pružati svu pravnu pomoć ili samo za taj 

slučaj, na što je općinski načelnik odgovorio da je odvjetnik angažiran samo za slučaj naplate 

rente, te kako je ugovor identičan ugovoru koji je bio sklopljen sa OD Mađarić & Lui, a koji 

je raskinut jer nisu ništa napravili. Također je napomenuo je kako su on i g. Golubić u zadnjih 

mjesec dana napravili dosta toga i  zna se tko je korisnik Piškornice jer oni koji to nisu jasno 

su se o istom i očitovali, a ni tu informaciju do sada nismo imali. Nekoliko puta se pokušavalo 

dobiti podatke od Piškornice, no njihov odgovor je bio kako nemaju takve podatke, a 

zanimljivo je na temelju čega su poslali dopis svim JLS-e. Iz svega očito proizlazi da netko ne 

želi dati podatke, jer je od strane komunalnih poduzeća bilo prijetnji da će raskinuti ugovor. 

G. Golubić se zahvalio i napustio sjednicu. 

G. Petričevića je interesiralo od koga će se naplaćivati renta, ako dođe do raskidanja  

ugovora koncesionara sa Piškornicom.  

Općinski načelnik je napomenuo kako su već neke količine utvrđene, a preostale će 

biti, te će biti i naplaćene, dok nema potrebe naplaćivati nešto što nije dovezeno.  

G. Petričević je mišljenja kako bi se prvo trebalo početi od Koprivnice, jer nemaju 

kuda voziti. 



Općinski načelnik se slaže, no isto tako su dužni svi koji voze plaćati, bez iznimke. 

Poanta je u tome da Totovec Čakovec naplaćuje od svih JLS-e tih 30%. Greška je u samom 

početku što se nisu potpisali ugovori sa JLS-e. Moglo je to biti i manje od 30%. No, budući da 

se tu dovozi otpad, onda neka općina ima i neku korist od toga. Krenulo se, u mjesec i pol se 

jako puno toga napravilo, dio podataka je dobiven, doduše mali dio, no dobit će se i preostali. 

Upućeni su dopisi agencijima.  

G. Petričević je napomenuo kako će u 12 mjesecu agencije imati podatke jer će im i 

Piškornica iste dostaviti, samo nije siguran da li ćemo moći naplatiti retroaktivno, na što je 

općinski načelnik objasnio kako je to moguće obzirom da je pokrenut postupak i u tome nema 

zastare. Bilo je razgovora sa g. Jozinovićem i njihovom službom, danas su trebali dostaviti 

ostatak podataka, no nada se da će to biti sutra. 

G. Prosenjak se osvrnuo na prijedlog ugovora sa odvjetnikom, napomenuvši kako u 

ugovoru nije navedeno da se poslovi odnose samo na rentu, već iz predloženog proizlazi da 

odvjetnik odrađuje općenito sve pravne probleme koji se pojave. 

Općinski načelnik je napomenuo kako ne može biti za sve pravne poslove, obzirom da 

se naknada računa prema visini parnice i za takve stvari imamo odvjetnika koji je u tom poslu 

već nekoliko godina, a što se tiče primjedbe, može se u ugovoru navesti da se odnosi na 

poslove oko naplate ekološke rente.  

G. Prosenjak je napomenuo da to treba u ugovoru naznačiti. 

Predsjednik je dao prijedlog ugovora sa naznakom da se u članku 6. navede kako se 

nalogodavac obvezuje zastupniku plaćati naknadu za obavljanje naplate ekološke naknade 

prema svim JLS-ima koji predmet ovog ugovora. 

Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o sklapanju Ugovora o zastupanju i pravnoj pomoći  

sa odvjetnikom Markom Golubić iz Koprivnice 

 

 Točka 3. 

 Gđa. Mikulec je prisutne upoznala sa radom DV „Vrapčić“ Drnje podružnica 

„Ivančica“ Koprivnički Ivanec napomenuvši kako u vrtiću djeluju dvije grupe, 4 odgajateljice, 

1 spremačica na 6 sati, 1 kuharica na 6 sati. Osvrnula se kako je spremačica krajem 8. mjeseca 

dala otkaz, u međuvremenu je raspisan natječaj, ali gospođa koja je bila odabrana odustala je 

od posla, te je na 90 dana uposlena osoba koja je van općine i nakon toga će se ponovno 

raspisivati natječaj. Osvrnula se na polugodišnji izvještaj, napomenuvši kako općina i roditelji 

čije uplate čine prihodovnu stranu ispunjavaju svoje mjesečne obveze. Što se tiče rashodovne 

strane, velika stavka su osobni dohoci. Ostvarenje prihoda je bilo 55%, općina je dala i više 

nego što je u tom vremenskom periodu trebalo jer je od prošle godine ostalo nepodmirenih 

sredstava. Ovaj polugodišnji izgleda tako da je vrtić bio u plusu 22.562,51 kn. U vrtiću je 

zbrinuto 42-oje djece.  

 G. Prašnički se osvrnuo na polugodišnji napomenuvši da je vrlo jasno iz priloženog i 

da nema potrebe ići u daljnje rasprave. 

 Jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 

VRAPČIĆ Dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu,  

podružnica „Ivančica“ Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 4. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je iz vrtića upućen zahtjev za povećanjem satnice 

kuharice iz razloga jer kuharica ne stigne sve obaviti u vremenu od 6 sati. Upoznao je prisutne 

sa zaključkom iz 2016. godine prilikom usvajanja proračuna za 2017. godinu kojim je 

navedeno kako u proračunu nisu iskazana povećanja, a i satnica kuharice odgovara 

pedagoškim standardima.  



 Gđa. Kovač je zatražila pojašnjenje radnog mjesta kuharice, a u zahtjevu su navedeni 

poslovi spremačice, održavanja okoliša vrtića. 

 Gđa. Mikulec je pojasnila kako dvije osobe rade na 6 sati, kuharica i spremačica, te se 

za obje traži povećanje satnice. 

 G. Prašnički je također konstatirao kako se spominje kuharica, a uz to su u dopisu 

vrtića navedeni i poslovi spremačice. 

 Gđa. Mikulec je navela kako je došlo do greške u pisanju dopisa, te smatra da se 

mislilo na povećanje obiju zaposlenica, a gđa. Rumek koja se jedina spominje u dopisu je 

sama podnijela zahtjev za povećanjem satnice, a ona je kuharica. Napomenula je kako je u 

izradi proračun, kako su od strane općine dobivene smjernice, te da bi se sredstva mogla za to 

iznači, budući da nisu velika. No na vijeću je kako će odlučiti. Osvrnula se na rad kuharice, 

napomenuvši kako kad završi užina ona ode, a tete su odrađivale taj dio pospremanja što opet 

nije njihov posao. 

 Općinski načelnik je pojasnio je kako se radi o povećanju satnice kuharice, a što se 

tiče komunalnih poslova, definitivno ne radi održavanje okoliša, jer to općina šalje svoje 

komunalne radnike koji pokose obzirom da dotična osoba nema položeno za rad strojevima. 

Upoznat je nastalom situacijom oko spremačice, no to će se vidjeti nakon proteka 90 dana na 

koje je trenutno osoba uposlena. Obzirom da je novi načelnik u Drnju, planovi su da bude 

uposlen 1 domar koji će biti zadužen za sve vrtiće, međutim to je popriličan broj vrtića, a i 

priključenje novog, vidjet će se koji će to dodatni trošak biti. , 

 G. Petričević smatra da nije problem za ta 2 sata ukoliko je to potrebno, ali zanima ga 

ako je naš vrtić do sad funkcionirao na taj način i imamo svoju spremačicu, zašto se sad 

spominje zajednički domar. 

 Gđa. Mikulec je napomenula kako je to samo prijedlog načelnika iz Drnja i prema 

informacijama svi načelnici će održati zajednički sastanak ovaj tjedan. Osvrnula se na 

situaciju kada je vrtić imao domara i koliko je to sve zajedno koštalo jer su vrtići dosta 

udaljeni.  

 G. Prašničkog je zanimalo zašto se na mjesto spremačice nije uposlila osoba iz Ivanca. 

Smatra da u Ivancu ima žena koje bi rado radile, te tko o tome odlučuje. 

 Gđa. Mikulec je napomenula kako se na natječaj žene iz Ivanca nisu javile, a o 

upošljavanju odlučuje upravno vijeće u kojem je od strane općine Ivanec gđa. Geršić. Krajem 

10. mjeseca bi trebao ići ponovni natječaj. 

 G. Petričevića je interesiralo da li to mora biti ženska osoba. 

 Gđa. Mikulec smatra da ne treba, ali obzirom da se ne radi samo o održavanju okoliša 

već je potrebno spremanje unutrašnjosti vrtića, bilo bi svakako poželjno da je ženska osoba.  

 Gđa. Blažević je zaključila kako je dopis konfuzni i od svega izrečenog na kraju se ne 

zna o čemu treba odlučivati. Osobno je iz dopisa zaključila da se radi o dva radna mjesta, 

kuharice i spremačice. Nadalje, u dopisu je navedeno da općina osnivač može u odnosu na 

svoja proračunska sredstva dopustiti povećanje satnice za navedena radna mjesta.  

 G. Prosenjak je napomenuo kako je očito da gospođa kuharica ima problem, odselila 

se u Hlebine pa sad traži nešto drugo. S obzirom na to da mi štedimo koje kuda bez obzira što 

se radi o tetama i vrtiću, a i sukladno ovim odlukama da nema sredstava u proračunu koja bi 

to mogla pokriti, smatra da se natječaji objavljuju na mjestima gdje ljudi mogu to i pročitati. 

Ne može vjerovati da se nitko iz Ivanca koji ima puno nezaposlenih, nitko nije javio na 

natječaj. Mišljenja je da ostane sve kako je do sad i da se raspiše natječaj koji će to riješiti, a 

najpovoljnije za općinu je da to budu domaći ljudi.  

 G. Prašničkog je interesiralo koja si mi to sredstva možemo dopustiti, ako smo u 

minusu, špara se na svemu mogućem, te shodno tome mišljenja je da ne bi trebalo povećavati 

satnice. 

 G. Salajec se osvrnuo se na konstataciju g. Prosenjaka kako na radno mjesto 

spremačice nije uposlena osoba s našeg područja, te napomenuo kako mi imamo svojeg 

predstavnika u upravnom vijeću vrtića, mislim da je naša Biserka trebala znati da se natječaj 

objavljuje. 



 Općinski načelnik se osvrnuo na natječaj koji je bio oglašen na zavodu za 

zapošljavanje, Internet stranici vrtića i nije istina da se nitko iz općine nije javio. Javila se 

Irena iz Botinovca no između molbi je bila i gospođa koja je bila branitelj i koja je imala 

prednost, no čuli ste što se na kraju desilo. Nakon proteka 90 dana ponovno će biti raspisani 

natječaj i biti će objavljen na stranici općine. Smatra da svatko nezaposlen koji je u traženju 

posla mora pratiti određene stranice. 

 Gđa. Kovač je mišljenja obzirom da će natječaj biti ponovno raspisan i to na 

neodređeno radno vrijeme, da se pričeka do upošljavanja i onda poveća satnica.  

 Općinski načelnik je mišljenja, budući da predstoji skori sastanak svih načelnika vrtića 

udruženih u Vrapčić, da se dogovori i sa svim konačnim odlukama i informacijama pripremi i 

proračun, jel ima niz prijedloga (domar, povećanje satnica, plaće) koji opet ne moraju biti svi 

prihvaćeni. Dok će biti konkretnih stavova donijet će se i konkretna odluka.  

 G. Salajec je mišljenja da bi se satnica kuharice mogla povećati sa 6 na 7 sati, jedino je 

pitanje da li ima tih sredstava za pokrivanje tog jednog sata. 

 Gđa. Blažević je iznijela svoj stav kako ne zna da li kuharica to sve stigne napraviti ili 

ne, ali isto tako misli da nitko od vijećnika to sa sigurnošću ne može potvrditi, ali prema 

informacijama koje su dane očito ne stigne sve obaviti i mišljenja je da bi joj taj 1 sat 

povećati, dok za spremačicu ne želi ulaziti u raspravu. 

 G. Salajec je mišljenja da ona možda to fizički i stigne napraviti sve za 6 sati, ali 

vremenski ne obzirom da na prirodu posla i sigurno joj fali taj 1 sat da bi poslije mogla 

počistiti kako to ne bi tete morale odrađivati.  

 

 G. Kovač je zatražila stanku od 2 minute. 

 

 Nakon rasprave sa 10 glasova ZA dana je suglasnost na povećanje satnice 

kuharice sa 6 na 7 sati, dok satnice spremačice ostaje na dosadašnjih 6 sati. 

 

 Točka 5. 

 Općinski načelnik je upoznao prisutne da je od strane Općine Kloštar Podravski došao 

zahtjev za pridruživanjem njihovog dječjeg vrtića „Krijesnica“ u sustav DV „Vrapčić“ Drnje. 

Napomenuo je kako prilikom osnivanja samostalnog vrtića ima puno obaveza i troška budući 

da mora imati sve službe od ravnateljice, računovođe, teta, medicinske sestre itd. te se lakše 

priključiti postojećem, te iz tog razloga i upućen predmetni zahtjev, a na koji smo mi kao 

suosnivači donijeti odluku da li se sa tim slažemo ili ne. Mišljenja da nema nikakvih prepreka 

jer mi oko toga ne snosimo nikakav trošak, samo se povećava broj osnivača. No, druga stvar 

je vezana uz upravni odbor koji po statutu može činiti samo 7 članova, a do sada je uključeno 

10 općina i na sastanku sa predstavnicom ministarstva je bilo govora oko toga da bi u odboru 

bilo po 5 članova kako bi se izmjenjivali, jer nema zakonske osnove za povećanjem članova 

upravnog odbora.  

 Gđa. Kovač je upitala što sa ljetnim mjesecima dok samo jedan vrtić dežura, tko će 

djecu voziti u Kloštar Podravski. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako svake godine u mjesecu kolovozu jedan vrtić 

dežura, ali se uvijek posloži da to bude vrtić koji je u blizini. Međutim uvijek ima dosta 

korisnika tako da je i naš vrtić bio dežuran.  

 G. Prašnički predlaže da se prihvati prijedlog. 

 Nakon rasprave je sa 10 glasova ZA (jednoglalsno) dana 

SUGLASNOST 

na pridruživanje DV „Krijesnica“ Kloštar Podravski 

u DV „Vrapčić“ Drnje 

 

 

 

 

 



Točka 6. 

 Pročelnik se osvrnuo na polugodišnji izvještaj napomenuvši da je minus od 

1.414.496,96 kuna što je nešto manje od prijenosa iz prošle godine, no u drugoj polovici 

godine nas očekuje porast troškova, raspisani su studentski krediti, najveći dio koji će se 

rješavati jesu udruge koje su prijavile svoje programe. Krajem godine dolaze i umirovljenici, 

a to su sve rashodi kojih nema u prvoj polovici godine. Što se tiče prihoda napomenuo je kako 

se vidi da su od planiranih simbolično ostvareni, nešto malo od županije za pješačko-

biciklističku stazu i dokumentaciju od države. Još uvijek nije riješeno pitanje kanalizacije koja 

je kandidirana za sredstva županije, dok su druge pomoći izostale. Istaknuo je najbitniji 

prihod koji svi očekujemo a to je prihod od rente, a ako se to ne ostvari, prema njegovom 

mišljenju, opet će godišnji obračun biti jako loš. Na rashodnoj strani je također vidljiva 

štedljivost. Nešto malo je probijanje kod studenata no toga smo bili i svjesni jer imamo više 

studenata koji se svake godine prijavljuju, a svi baš i ne završavaju u roku. Napomenuo je 

kako je što se toga tiče dosta posloženo, određeni broj je prema uvjetima za to oslobođen, 

određeni broj studenata vrši povrat kredita, a u pripremi su opet opomene za one koji nisu 

krenuli sa istim. Situacija nije baš kako smo zamišljali, ali za sada odolijevamo.  

 Bez rasprave je sa 10 glasova ZA (jednoglasno) donijet 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2017. GODINU 

 

 Točka 7. 

 -G. Jančevec je upoznao prisutne da je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 

EU fondova odobren projekat proširenja parkirališta na groblju u Koprivničkom Ivancu, te je 

dobiveno 100.000,00 kuna. Ove godine se planira sa početkom radova i do kraja 11 mjeseca 

izvršiti I. fazu radova a koji se odnose na pripremu obzirom da je potrebno realizirati 

dobivena sredstva, a druge godine je u planu II. faza gdje bi se, ovisno o mogućnostima 

proračuna, parkiralište i završilo. Vrijednost ukupnog projekta je 320.000,00 kuna. Po istom 

programu prije nekoliko mjeseci odobrena su nam sredstva i za III. fazu pješačko-biciklističke 

staze. 

 -G. Petričevića je interesiralo stanje projekta sa Općinom Rasinja za cestu Botinovec-

Grbaševec.  

G. Jančevec je napomenuo kako za predmetni projekt još uvijek nije izrađena 

projektna dokumentacija, a sve zbog nedostatka financijskih sredstva nisu isplaćeni svi računi 

geodetima i projektantima. Druga stvar je da je u najavi raspisivanje natječaja krajem godine 

na koji bi projekt mogli kandidirati, no za sada natječaja nema, pa da i imamo dokumentacija 

nemamo je kamo kandidirati. Nadalje, Općina Rasinja poprilično kasni sa svojim dijelom 

izrade svoje dokumentacije i upitno je da li će uopće uspjeti sve izraditi i do raspisivanja 

natječaja. 

 -G. Petričević je zamolio općinskog načelnika da se pozovu strojevi i poravnaju cestu 

Botinovec-Grbaševec, Kunovec-Pustakovec i Ivanec-Močile.  

Općinski načelnik je napomenuo kako je taj dio poslova upravo u tijeku. Osvrnuo se 

na sanaciju dijela ceste u Kunovcu kod škole gdje se prilikom veće količine oborina prelijeva 

voda i plavi veliki dio područja. Nakon toga se kreće sa posipavanjem granulata od asfalta i 

ravnanje loših poljskih puteva. 

 -Općinski načelnik je prisutne upoznao kako je završen natječaj za udruge, te se nakon 

završene procedure očekuje potpisivanje ugovora i isplata sredstava koliko će biti 

mogućnosti. 

 -Predsjednika je zanimalo tko bi trebao popraviti oštećenja koja su nastala nakon 

izgradnje kanalizacije po Koprivničkom Ivancu. 

 Općinski načelnik je pojasnio da što se tiče sanacije općinskih prometnica financijski 

je trenutno nemoguće istoj pristupiti, a isto takva je situacija i u ŽUC-u obzirom da su dali 

objašnjenje dok se radila kanalizacija u Kunovcu svoje su asfaltirali, a za naše nije bilo 

sredstava. Treba se obratiti ŽUC-u, ali ima dosta primjedaba na samo izvođenje radova, 

tehnički pregled je izvršen i Koming je dao pojašnjenje da to više nije u njihovoj nadležnosti.  



 -G. Prašnički je postavio je pitanje pješačko-biciklističke staze od Ivanca do 

Koprivnice, budući da je gradonačelnik Jakšić na svečanoj sjednici rekao kako izgradnju iste 

imaju u planu, te da li je možda bilo kakvih razgovora sa gradom oko toga. 

 Što se tiče te staze, postavljeno je već upita oko toga, no općinski načelnik je pojasnio 

kako mi ne možemo utjecati na njihov rad i planiranje.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na postojanje staze koja je bila od Ivanca do kanala, a to što 

je sve uzurpirano i izorano, to je druga stvar.  

 -G. Jančevec se nadovezao na upit sanacije cesta te smatra da se, ukoliko općinska 

vlast uspije realizirati nekakve prihode, može izraditi projekt modernizacije ceste, pa čak i 

kandidirati na neki natječaj. 

 -G. Salajec apelira da se pošalje dopis Policijskoj upravi KKŽ da kamioni Komunalca 

ne voze otpad kroz Ivanec, jer postoji cesta za Piškornicu od strane Đelekovečke ceste, a oni 

uporno voze kroz Ivanec i time se još više cesta uništava. Nadalje, upit pročelniku da li je 

riješeno saniranje ventila u Botinovcu. 

 -G. Petričević je postavio pitanje donačelnici da li se ove godine namjerava napraviti 

rondel u ulici Braće Radić u Kunovcu. Izgradnja istog je bila u planu još prije izbora no kako 

je bila izgradnja kanalizacije, radovi su obustavljeni.  

 G. Jančevec je napomenuo da su se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta 

smanjila i obzirom da je izvršena sanacija koju je načelnik malo prije spomenuo, da se radi 

parkiralište, da se radi sanacija poljskih puteva, upitna su sredstva no o tome će ipak odlučiti 

načelnik. 

 -G. Prosenjak je dao prijedlog da se za sve grabe koje se kopaju ispostave računi 

onima koji su ih i zatrpali i time smo riješili poplava. 

 G. Jančevec je upoznao prisutne da sanacija koja je rađena u Kunovcu je posljedica 

nemara prilikom izgradnje kanalizacije jer su radnici na jednom mjestu zatvorili već ranije 

postavljenu cijev, a vjerojatno zbog toga da im prilikom oborina voda ne plavi rov i tako su 

ostavili. 

 Pročelnik je napomenuo kako se to nije moglo vidjeti prilikom popisivanja 

nedostataka za otklanjanje obzirom da u tom periodu nije bilo oborina.  

 -Općinski načelnik je dao informaciju da za stazu Ivanec-Koprivnica ide izvlaštenje, a 

nakon toga daljnja realizacija.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21,30 sati. 

 

D o v r š e n o 

   

           Zapisničar:                                                                                  Predsjednik: 

    Dubravka Bebek, v.r.                                                            Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 

 

 

  

  


