
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  20. prosinca 2017. 

 

 

 sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 20. prosinca 2017. 

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

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/17-01/12, Urbroj: 2137/09-17-1 od 14. 

prosinca 2017. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Ivica Petričević, 

6. Aleksandar Potroško, 

7. Kristijan Prašnički, 

8. Rade Prosenjak, 

9. Ivica Salajec, 

10. Ivana Tubanović, 

11. Damir Vrban, 

 

b) ostali prisutni: 

Dijana Telebar – knjigovotkinja, Mario Švegović – općinski načelnik, Ivana Čoklica – 

zamjenica općinskog načelnika, Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši referent. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 
 

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

godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, 

2. a) Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

b) Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

c) Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

d) Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini, 

3. Donošenje Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu i projekcija za 

2019. i 2020. godinu,  

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. 

godinu, 

5. a) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički 

Ivanec u 2018. godini, 

b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području 

Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 



c) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

d) Donošenje Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

e) Donošenje Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

f) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

g) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

h) Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Koprivnički Ivanec u 2018. godini, 

i) Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, 

6. Donošenje Analize stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički 

Ivanec u 2017. godini,   

7.  Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Koprivnički Ivanec za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje, 

8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave za usluge analize poslovanja i 

poslovnih knjiga za 2014., 2015., 2016. godine, te razdoblje 1.01.- 30.06.2017. 

godine,      

9. Rasprava o Rješenju o izmjeni i dopuni Rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta 

opada „Piškornica“, 

10. Razno. 

 

Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda: Rasprava i donošenje Odluke o visini i 

postotku ekološke naknade za odlagalište Piškornica i pokretanje ovrhe. 

 

Dnevni red je sa dopunom jednoglasno usvojen. 

 

Točka 1. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se iz predloženih izmjena vidi da je planirani iznos 

prihoda iznosio 11.283.000,00 kuna no umanjenje je za 1.512.000,00 kuna i novi plan prema 

tome je 9.771.000,00 kuna. Najveći dio izmjena odnosi se na komunalnu mrežu u iznosu od 

3.420.000,00 kuna i sredstva za projekte koji nisu ostvareni tokom godine, a planirana su od 

strane fondova. Udruge su ostale na istoj razini, ali kako će se isplatiti vidjet ćemo. 

 G. Salajca je interesiralo da će biti sredstava za udruge ili ne i što je sa vatrogastvom. 

 Općinski načelnik je kako sredstava neće biti upotpunosti, ašto se tiče vatrogastva 

pustiti će se jedan dio. 

 Gđu. Kovač je interesiralo da li se ono to se ne isplati ove godine prenosi u iduću ili 

ne. 

 Općinski načelnik je pojasnio da nema prijenosa sredstava te kako je to i nalog od 

strane državnog ureda za reviziju. 

 G. Salajec je iznio nezadovoljstvo da se vatrogasci stavljaju u isti „koš“ sa ostalim 

udrugama jer se vatrogastvo financira po zakonu. 

Općinski načelnik se osvrnuo na to da je zakonom propisano kolika su izdvajanja, ali i 

ponovio kako nema mogućnosti za isplatu. 

 Nakon rasprave jednoglasno su (sa 11 glasova ZA) donijete 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU 



Točka 2. 

 

 Pročelnik je predložio da točka 2. prođe u kompletu. Napomenuo je kako su se 

programi koji su u rebalansu mijenjali sukladno promjenama u proračunu. Što se tiče 

programa održavanja komunalne infrastrukture najveće je umanjenje na stavci 3. koji se 

većinom odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta odnosno na zimsku službu koja je 

planirana u manjem iznosu obzirom da se ne očekuju snježne oborine. Što se tiče programa 

gradnje komunalne infrastrukture, nisu se realizirali planirani strateški projekti. Sredstva 

šumskog doprinosa ostvarena su nešto više od planiranog pa je izmjena. Kod socijalne skrbe 

je isto došlo do promjena na više. Ostali programi su mijenjani kod prvog rebalansa, obzirom 

da su u rebalansu ostala sredstva ista nije bilo potrebe za izmjenom i pojedinih programa.  

 Bez rasprave su jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeti 

PROGRAM 

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

PROGRAM  

o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

PROGRAM  

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

Na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

PLAN 

o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

Točka 3. 

 

 Općinski načelnik se osvrnuo na novi proračun naglasivši kako je u novom proračunu 

neznatno povećanje u odnosu na ovogodišnji i iznosi 11.395.000,00 kuna, dok je plan za 

2019. godinu znatno veći iz razloga jer se očekuje dotok sredstava iz EU fondova za projekte 

koji će biti aplicirani putem natječaja 2018. godine. Što se tiče projekcije za 2020. godinu 

plan je manji od 2019. obzirom da bi projekti već bili pred završetkom.  

 Predsjednik iznio mišljenje da treba malo prodiskutirati jer je načelnik to prebrzo 

preletio. 

 Općinski načelnik je ponovio kako je proračun identičan ovome iz 2017. godine i nije 

se puno očekivalo, ali da će pod točkom 10. biti dobro objašnjeno zašto se zadržalo na toj 

razini. 

 G. Salajec je iznio nezadovoljstvo sa konstatacijom načelnika da se proračun dodatno 

pojašnjava na 10. točci, jer dok se jednom proračun donese nema više pojašnjenja. Smatra da 

bi pojašnjenja trebali dobiti prije i zbog čega je proračun opet tako velik. Napomenuo je kako 

se godinama borimo s prenapuhanim proračunima i da se ostane u nekakvim realnim crtama, 

a opet je podignut na neku visoku razinu. 

 Pročelnik je pojasnio kako je proračun planiran po projektima i to je ono što je 

spomenuto i u projekcijama. Znači ako projekte ne planiramo ne možemo niti kandidirati. 

Ako se ne prođe na natječaju i sredstva ne ostvare, opet će se rebalansom izmijeniti. Što se 

tiče projekata, nogostup Koprivničke ulice sjever je kandidiran, ukupan iznos projekta je 

1.920.00,00 kuna, od toga bi 85% bila sredstva EU, 5% hrvatskog fonda i 10% općinskih 

sredstava, a planirana je realizacija od 60% 2018. i preostali dio u 2019. godini. Ivanec centar 

je ukupno cca 8 milijuna, isto je kandidiran, oprezno je planirana realizacija od 10% u 2018. 



godini, a ostalo u projekciji i isto bi 90% bilo sredstva EU, 5% hrvatskog fonda i svega 5% 

naših sredstava. Parkiralište groblja je sa 200.000,00 kuna u proračunu za iduću godinu. 

Projekt kurije je u ukupnoj vrijednosti od 4 milijuna, planirano je 2 milijuna u 2018., a 2 

milijuna u 2019. godini sa 85% sufinanciranja europskih fondova. Što se tiče igrališta NK 

Sloge, građevinska ističe krajem 2018. godine pa su planirana sredstva čisto da ista na 

propadne, a ako prođe projekt realizacija je planirana 50% u 2019. i 50% u 2020., a ukupna 

vrijednost investicije je 4.5 milijuna kuna. Planirana je nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, 

a to je 132 tisuće, a 40% bi bilo financiranje fonda. Od ostalih projekata za koja su planirana 

naša sredstva tu su početak izgradnje nogostupa u Vinogradskoj ulici prema Goričkom, 

asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Kunovcu, Botinovec, Goričko nakon radova na kanalizaciji i 

dokumentacija za cestu Kop. Ivanec – Močile. Isto tako, vidite da su porezni prihodi veći od 

dosad ostvarivanih, a radi se o novom načinu izračunavanja i preraspodjeli tih financijskih 

sredstava, a to su izvorni prihodi koje možemo koristiti za sve što nam je potrebno. 

 Predsjednik je interesiralo obzirom da smo aplicirali 4 5 projekata, kada će se znati da 

li nam je i koji je projekt odobren. 

 G. Jančevec je pojasnio kako nisu svi projekti aplicirani, jedini projekt koji je apliciran 

je projekt pješačke staze Koprivnička ulica sjever i očekivali su se rezultati prije kraja godine, 

no za sada još nisu došli. Apliciran je i Ivanec centar, a kada će biti rezultati to ne možemo 

znati, može biti za mjesec, dva, četiri. Parkiralište groblja I. faza je izvedena, II. faza je u 

planu iduće godine, a ostali nisu projekti nisu nigdje aplicirani budući da nije bilo raspisanih 

natječaja gdje bi ih mogli prijaviti. Natječaji su u planu početkom i sredinom 2018. godine, pa 

je zato i planirano u proračunu da bi se uopće moglo kandidirati. Pravilo je da se, dok se 

kandidira na neki europski natječaj, rezultati čekaju minimalno do godine dana.  

 Općinski načelnik se nadovezao da je natječaj za Ivanec centar već godinu dana i još 

ne znamo rezultate, a ostali projekti imaju građevinsku dozvolu koja ističe 2018. godine, 

ishodovana je kompletna dokumentacija i šteta bi bilo da to propadne.  

 Gđa. Kovač se osvrnula na to da su projekti većinom vezani za Ivanec, te postavila 

pitanje što je sa ostalim naseljima. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako ide pješačko-biciklistička staza do Goričkog i nije 

točno da se ništa ne ulaže u Kunovec jer je predviđena sanacija dijela prometnice koji nije 

riješen prilikom postavljanja kanalizacije.  

 Predsjednik se nadovezao kako je Kunovec prošle dobio kanalizaciju koja je koštala 

poprilično, a nitko se na mrežu ne priključuje.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako je istina da ako nemaš ucrtanu kuću ne možeš 

se priključiti, ali smatra da to to nije problem općine.  

 Gđa. Kovač je mišljenja kako najvjerojatnije zbog toga i nema priključenja, jer ljudi 

sređuju papire.  

 G. Petričević je upozorio da se skreće s teme proračuna. Smatra da je što se tiče 

kanalizacije u Kunovcu za ne priključenja kriva općina. Napomenuo je kako je i sam 

naglašavao da se mještani obavezno moraju priključivati na mrežu. Na sastanku kojem je 

prisustvovao i kolega Špičko rečeno je da se 85% stanovnika mora priključiti u protivnom će 

općina vračati sredstva. Smatra da kad bi se izvršio pritisak na osobe koje cisternama odvoze 

fekalne vode i kaznilo ih, vjerojatno bi se promislilo i krenulo u priključenja. Dalje, što je sa 

nogostupom od Goričkog do doma u Botinovcu, zašto se za to ne radi dokumentacija? Zašto 

se ne radi dokumentacija za stazu po Kunvocu koju je još Vinko započeo, te zašto se ne 

rješavaju imovinsko-pravni odnosi? Zašto u proračunu nema ceste Botinovec-Grbaševec koja 

je uništena i autobus uskoro sigurno neće htjeti voziti tuda? Zašto u proračunu nema škole u 

Ivancu i Kunovcu i djeci se ne osigura adekvatni smještaj za tjelesni odgoj, balon ili nešto 

drugo? Nigdje u budućnosti ne vidim da će se raditi naša osnovna škola. Gdje je NK Rudar 

Botinovec koji jedini nema sanitarni čvor i vodovod? U proračun stavljamo kapitalne projekte 

koji ili budu ili ne budu. Prošle godine je bila planirana kurija koja nije prošla i opet je 



guramo i napuhujemo proračun, a ono što mještanima treba to ne radimo i ne planiramo u 

proračunu.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na mišljenje g. Petričevića napomenuvši da, što se tiče 

dijela koji se odnosi na priključenje kunovčana na kanalizaciju bi on mogao pitati  što se po 

tom pitanju poduzelo. Druga stvar je to što ljudi nemaju legalizirane objekte i tu ne možemo 

ništa jer to moraju sami. Što se tiče ceste Botinovec-Grbaševec radi se na tome da se dio ceste 

nasipa šljunkom jer je stvarno cesta u lošem stanju. Može se staviti u proračun, no od strane 

Rasinje postoji problem jer oni ništa ne izdvajaju i projekt se ne realizira onom dinamikom 

kojom bi trebalo. Što se tiče škole upitao je g. Petričevića zašto nije osigurao prostor u domu i 

zašto nije riješio tu problematiku. 

 g. Petričević je napomenuo kako u njegovom mandatu kanalizacija još nije bila 

puštena u korištenje. Drugo, dom nije naš, dom je vatrogasni i gotovo. 

 Općinskog načelnika je interesiralo da li si se raspitao koliko će balon za tjelesni 

koštati. Imamo projekte, to su hale sa grijanjem i koštaju 1,5 milijuna kuna. Što se tiče staze, 

nije upoznat s tim. A što se tiče onoga da nema ulaganja na Botinovcu, napomenuo je kako 

oni nemaju legaliziran objekt i trebalo bi sprovesti vod uopće do tamo koji košta 100 tisuća 

kuna.  

 G. Jančevec se uključio u raspravu i napomenuo da što se tiče pješačko-biciklističke 

staze Goričko-Kunovec-Botinovec, ono što g. Petričević dobro zna, ima nekoliko projekata 

koji su pokrenuti za vrijeme njegova mandata i za koje su dobivene građevinske dozvole koje 

vrijede određeno vrijeme. Ako se ne pristupi gradnji objekta u vrijeme važenja građevinske 

ona propada. Za sada imamo gotovih 5 građevinskih dozvola za 5 staza i niti jednu do sada 

nismo započeli graditi. Građevinske će propasti i znači da su novci za dokumentaciju bačeni u 

vjetar, a g. Petričević govori zašto se sad ne ide raditi još i 6. Osobno ne vidi za to smisao tako 

dugo dok se barem dvije od postojećih ne realiziraju. Nema smisla ishoditi toliko 

građevinskih dozvola, a nismo uspjeli izgraditi niti jednu stazu. Što se tiče nogostupa 

Kunovec, isti je zapeo na imovinsko-pravnim odnosima. Pokrenut je projekt pješačko-

biciklističke staze za sve ulice u naselju Kunovec i svugdje se pojavio problem budući da 

mještani imaju kuće preblizu ceste. Nakon toga je došlo do situacije da u proračunu nije bilo 

sredstava i desilo se to da je projekt tu stao. Što se tiče kurije, zašto se stavlja u  proračun, zato 

što će isteći građevinska dozvola.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako nije točno da se ne radi na novoj školi. Mora se 

izraditi nova dokumentacija. Sami smo se htjeli javiti na natječaj da dobijemo sredstva za 

dokumentaciju koja stoji 500 tisuća kuna, ali je upućen dopis županiji koja je osnivač škole.  

 G. Petričevića je zanimalo što je sa građevinskom dozvolom za školu. 

 Općinski načelnik je rekao kako to više ne vrijedi jer su rađene dopune. Vanjski 

popratni objekti, košarkaška igrališta, malonogometno igralište, bilo je dosta izmjena u 

unutrašnjosti vezano uz kabinete i apsolutno nije ništa odgovaralo starim idejnim rješenjima.  

 G. Salajec se nije složio sa konstatacijom općinskog načelnika te napomenuo kako je 

objekt u Botinovcu legaliziran još 2014. godine.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na to da je bilo rečeno da trebaju sanitarni čvor no nije 

se moglo sprovesti jer je jedan dio dograđen i nije legaliziran. Bio je tamo i predsjednik mu je 

tako objasnio. 

 G. Salajec je ponovio kako nema ništa dograđenog, niti jedna cigla nije 

nadograđivana, a legalizaciju može i pročelnik može potvrditi. 

 Pročelnik je prisutne upoznao sa time da je objekt legaliziran, a druga stvar je 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji će se rješavati izmjerom. Što se tiče mreže, ista nije 

povučena do objekta. 

 G. Salajec se slaže da je kurija projekt koji čeka godinama ali smatra da se ništa neće 

dogoditi ako će čekati još 4 godine, osim što će više oronuti. Ali smatra da za školstvo u 

proračunu nismo ništa izdvojili. Napomenuo je kako imamo dvije školske zgrade koje će se za 

4 godine srušiti i nećemo imati niti to, a novu nećemo izgraditi. Svi znaju u kakvom je stanju 



škola u Ivancu i trebalo je uvrstiti sredstva u proračun. Krovište u Ivancu prokišnjava i misli 

da se u to trebalo uložiti 200 tisuća kuna umjesto što će se dati, bez uvrede, za kuriju. Imamo 

objekt koji će nam trebati još godinama, a ništa nismo predvidjeli za njega. Trebali smo 

razmišljati o tome da djeci poboljšamo uvjete u postojećim zgradama. 

Pročelnik je napomenuo kako je planirano 150 tisuća kuna.  

 Općinski načelnik se ne slaže sa tvrdnjom da se u školu ništa ne ulaže. Ove godine se 

ulagalo koliko se moglo, a znamo svi zbog čega i kakve situacije. U proračunu je predviđeno 

150 tisuća kuna za održavanje postojećeg prostora i zgrada. Veći dio bi trebao namaknuti 

osnivač, jer se od strane općine daje 150 tisuća za održavanje objekata, 200 tisuća za prehranu 

djece i ide se sa pomoći oko ekskurzija i sve ukupno je to negdje oko 350 – 400 tisuća kuna i 

mislim da to nije malo. Sufinancira se i prijevoz učenika. 

 G. Prosenjak se osvrnuo na rasprave koje su, po njegovom mišljenju, vrlo zanimljive. 

Na odboru za financije i proračun razgovarali smo oko projekata, nažalost u proteklih 4 

godine gomilali ste užasno puno projekata, puno stvari počeli a ništa dovršili. Sve te 

građevinske su koštale, a ništa izgrađeno. Sredstva su se utrošila na kojekakve dozvole i 

dokumentacije, a od svega toga nemamo ništa, osim praznog proračuna. Sjeća se razdoblja od 

prije 8 godina kada je počela priča oko škole i onda su još postojali POS-ovi programi i 

postojale su nekakve mogućnosti, no što se u međuvremenu događalo ne zna, ali stoji da su se 

promijenili standardi. Slaže se da se u smislu školstva treba nešto poduzeti, ali tu bi trebalo 

razgovarati sa ministarstvom i županijom i vidjeti što bi se dalo pokrenuti. U školi u Kunovcu 

postoji problem sportske dvorane, da li su prostori unutar škole racionalno iskorišteni ne zna, 

ali bi si netko trebao dati truda i to pogledati. Što se tiče kurije, ono što može zamjeriti bivšem 

rukovodstvu je to što se išlo u projekte s ljudima koji pojma nemaju o apliciranju na sredstva 

iz EU i natječaj je nažalost propao jer je suradnik bio netko tko očito baš i ne zna o projektu 

skoro ništa. Smatra da se trebalo pitati neku susjednu općinu gdje su projekti prolazili i uzeti 

nekoga gdje je projekt siguran da će proći, a ne da nam je to propalo. Što se tiče proračuna, 

situacija je takva kakva je, ako se sredstva namaknu, nikad nije kasno napraviti rebalans. 

Nažalost u situaciji smo takvoj kakvoj jesmo. Ima mnogo stvari, nedostataka i teško će se 

riješiti preko noći. Nije sve u sredstvima iz EU fondova, jer da bi ih dobili prvo treba planirati 

i platiti i onda čekati da se vrate. Smatra da se mogu tu prozivati, ali moraju svi zapeti i 

pokušati dovesti stvari na razinu gdje će projekti početi funkcionirati. 

 Gđa. Blažević smatra da nije svrsishodno raspravljati o prošlosti, ali svi prisutni znaju 

da su škola u Ivancu i Kunovcu u prilično lošem stanju. To nije problem koji se pojavio, ne 

želi nikoga prozivati niti braniti, od kada je novi načelnik, već taj problem traje godinama. I 

prije se moglo razmišljati o tim stvarima. Kritizirati da su svi projekti u Ivancu misli da nije 

dobro, jer iskreno ne sjeća se što se to u Ivancu prošle godine napravilo. 

 G. Petričević je odgovorio gđi. Blažević da načelnik brani proračun, a ne ona. Ona 

mora istaknuti što joj u proračunu smeta ili joj se sviđa.  

 G. Salajec je mišljenja obzirom da je odbor znao za stanje škola, trebao se i potruditi 

onda povećati stavku izdvajanja.  

 G. Prosenjak se nadovezao na priključenja te napomenuo kako postupak legalizacije 

traje 3-4 godine i sad je odlukom Vlade produžen do 6. mjeseca 2018. Mišljenja je kako je 

možda trebalo ljude upoznati, osvijestiti da će objekti koji se neće legalizirati biti rušeni ili će 

biti legalizirani na trošak države, a država će se upisati kao vlasnik na te objekte. Možda bi 

trebalo napraviti neku tribinu i ljude upoznati da to odrade. Zna da je financijsko stanje loše, 

ali legalizacija je daleko jeftiniji postupak od nove gradnje. Podsjetio je da postoji jedna 

odluka vijeća u kojem roku se ljudi moraju priključiti na vodnokomunalnu infrastrukturu, a 

nitko je nije provodio. 

 Nakon rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donijet 

PRORAČUN OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 

 



Točka 4. 

 

 Pročelnik je prisutnima dao informaciju da odluka donosi temeljem Zakona o 

proračunu, formalna je i svake godine smo u obvezi je donijeti. Ona nije vezana na neki iznos 

već kako se taj iznos smije i može izvršavati. 

 G. Salajec je mišljenja da nema potreba pojašnjavati odluku, proračun je ionako 

donesen. 

 Nakon rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donijeta 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu 

 

Točka 5. 

 

 Pročelnik je pojasnio da su programi definirani temeljem proračunskih sredstava, 

koliko je za koju namjenu. U programima za kulturu i sport je navedena ukupna svota i 

udruge na koje će se to raspodijeliti, dok je do prije godinu dana bilo iskazano za svaku 

udrugu zasebno. Iznosi su ostali na bazi sadašnjeg rebalansa. Vrtić je također ostao na istoj 

razini. Što se tiče socijale u gabaritima je od prije. Zaštita od požara se nije mijenjala. 

Održavanje komunalne infrastrukture znamo već na što se odnosi, jedino je nešto više 

sredstava na kontu održavanja nerazvrstanih cesta u što se ubraja i zimska služba. U programu 

gradnje komunalne infrastrukture uključeni su projekti koje smo pobrojali i u proračunu. 

Program utroška sredstava za legalizaciju je nešto manji upravo zbog toga što je još do 6. 

mjeseca moguće podnijeti zahtjeve za istu, a vidljivo je da i zahtjevi za rješavanje ne dolaze u 

tako velikom obimu kao do sada.  

 Bez rasprave su jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeti 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi  

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PLAN 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PRORAM  

Javnih potreba u zaštiti od požara na području  

Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

 



PROGRAM  

utroška sredstava šumskog doprinosa na području  

Općine Koprivnički Ivanec u 2018. godini 

 

PROGRAM 

o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje  

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

 

 Točka 6. 

 

 Pročelnik je pojasnio kako sukladno je Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima 

izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 

njihovog donošenja u obvezi prilikom donošenja proračuna izradi i analiza stanja sustava 

civilne zaštite u tekućoj godini. Analizom se obuhvaćaju dokumenti koje je općina usvojila. 

Razlika je kod inspekcijskih nadzora koji se također obuhvaćaju analizom. Novina u svemu je 

što se mora izraditi nova procjena rizika od velikih nesreća za naše područje i to će se morati 

donijeti početkom godine. Skrenuo je pozornost da su svi potrebni dokumenti donijeti, ali što 

se tiče stožera još uvijek nije stvarno i ozbiljno saživio. Pozitivna stvar u odnosu na prošlu 

godinu je ta što nije bilo požara na području općine. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ANALIZA 

stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec u 2017. godini 

 

Točka 7. 

 

Pročelnik je napomenuo kako je istim pravilnikom kao i analiza, u obvezi donošenje 

godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje. Navedena su sredstva koja su planirana u proračunu i projekcijama, a u planu je 

popis aktivnosti koje bi tokom godine trebalo provesti. Osnovno kod svega je da bi sustav 

civilne zaštite trebao saživjeti i barem jednom godišnje se sastati. 

G. Salajec obzirom da su u planu pobrojena sva vatrogasna društva, stožeri, civilna 

društva, načelnik, zanimalo ga je što je sa HGSS-om. 

Pročelnik je pojasnio kako oni imaju svog predstavnika u stožeru, a ugovor koji je bio 

tema na prošloj sjednici vijeća, planirano je u proračunu svota 10 tisuća kuna ako će doći do 

zaključenja ugovora. 

Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec 

za 2018. godinu s financijskim planom za trogodišnje razdoblje 

 

 Točka 8. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o neovisnoj reviziji koja će utvrditi kojim 

tokovima su išla općinska sredstva, na koji način su se trošila, koji su prioriteti bili i što je u 

stvari dovelo do ovakvog minusa. To bi radila jedna revizorska kuća, rok je dva-tri mjeseca 

ovisno o dimanici kako će se uspjeti riješiti.  

 G. Petričevića je interesiralo tko je to naručio i koliko će to koštati. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je reviziju zatražio on i košta 18 tisuća kuna. 

 Predsjednik je mišljenja kako je potez dobar i da se vidi kako se do sada nije radilo 

ništa ne transparentno, te da se konačno skine animozitet sadašnjeg prema bivšem načelniku i 

da se konačno to riješi i da se više ne vračamo u prošlost tko je, kada i zašto potrošio neka 

sredstva. 



 G. Petričević je napomenuo kako je sadašnji načelnik do sada bio predsjednik odbora 

za proračun i financije i član općinskog vijeća. 

 Općinski načelnik se nadovezao kako to nema nikakve veze sa amozitetima, već se 

radi o 2014., 2015., 2016. i dio 2017. godine, a samim time se odnosi i na dio godine za 

vrijeme pokojnog načelnika Božidara Vrabelj. Nitko nikog ne krivi, treba vidjeti stvarno 

stanje stvari i mišljenja je kako će se to ovom revizijom utvrditi. 

 G. Salajec je mišljenja da smo, što se tiče revizije može biti, tih 18 tisuća kuna i onih 

15 tisuća odvjetniku za Piškornicu trebali uložiti u školu i da su nam tamo ta sredstva 

potrebnija nego odvjetnik i revizija. Smatra da je općinski načelnik do sada 12 godina bio u 

vijeću i da ne zna što se događalo je stvarno žalosno i malo kontradiktorno.  

 Predsjednik se slaže da je krivo bačen novac od 18 tisuća kuna, ali opet je ponovio da 

podržava da se to sprovede i već jednom završi ta priča, jer ako se to sada ne uradi i načelnik 

uvjeri da je sve bilo u redu, prepucavanju neće biti kraja.  

 Općinski načelnik se složio sa konstatacijom da je 18 tisuća kuna dosta veliki iznos no 

do toga ne bi došlo i ne bi se angažirao taj odvjetnik da se naplatilo što se trebalo. A što se 

tiče toga da je 12 godina bio u vijeću, istina je, ali je postavio pitanje g. Salajcu da li on kao 

vijećnik trenutno zna što općinski načelnik plaća i kojom dinamikom se računi realiziraju.  

 G. Salajec je odgovorio kako to ne zna, no smatra da je kao predsjednik odbora za 

financije i proračun je to mogao znati da ga je zaista zanimalo, a bio je stalno na visokim 

pozicijama, dok je on osobno samo vijećnik.  

 Općinski načelnik je odgovorio kako ga je zanimalo i puno puta je pitao, ali je 

napomenuo kako informacije do njega nisu smjele doći, te aludirao na pročelnika. 

 Pročelnika je zanimalo da li općinski načelnik želi reći kako mu je on kao pročelnik 

uskratio informacije te ga zamolio da konkretizira slučaj. 

 Općinski načelnik se konkretno osvrnuo na slučaj kada je pitao stanje računa a nije se 

smjelo odgovoriti. 

 Pročelnik se osvrnuo na odredbe poslovnika gdje član općinskog vijeća može pisanim 

putem zatražiti informacije koje ga interesiraju. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na slučaj kada je tražio na sjednici vijeća u predmetu 

neplaćanja komunalne naknade uvid u dužnike i nikad mu se isto nije dalo na uvid, a niti nije 

dostavljeno na sljedeću sjednicu. 

 Nakon rasprave je sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom 

donijeta 

ODLUKA 

o pokretanju postupka nabave za usluge analize poslovanja i poslovnih knjiga 

za 2014., 2015., 2016. godine te razdoblje 1.01.-30.06.2017. godine 

 

 Točka 9. 

 G. Jančevec se osvrnuo na izmjene rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada 

„Piškornica“ koji je po drugi put zatražila tvrtka Piškornica. Zadnji puta je bilo u raspravi 

nekoliko stvari na koje smo se očitovali i isti zaključak dostavili u ministarstvo no do danas 

nismo dobili nikakav odgovor. Napomenuo je kako se ovog puta radi o samo jednoj stvari, a 

to je kapacitet odlagališta. Piškornica-sanacijsko odlagalište kao operater odlagališta 

Piškornica podnijelo zahtjev za povećanjem kapaciteta sa 419.500 tona na 504.000 tona. Radi 

se o tome da su oni uputili jedno obrazloženje, a u međuvremenu smo zaprimili i dopis 

ministarstva gdje se objašnjava da se operateru neće odobriti novi kapacitet odlagališta već se 

samo utvrđuje kapacitet koji je operater imao kada je 2014. podnio zahtjev za okolišnu 

dozvolu. Piškornica tvrdi da se uslijed slijeganja smeća stvorio novi prostor za tu dodatnu 

razliku kapaciteta. Smatra da je to dosta zanimljiva situacija jer se treba sagledati da li se to 

smatra povećanjem kapaciteta ili se to smatra samopotvrđivanjem postojećeg kapaciteta. 

Napomenuo je kako je županija na svojoj internetskoj stranici objavila da se traži povećanje, 

dok je ministarstvo reklo da nije povećanje već samo potvrda postojećeg kapaciteta. Iz tog 



razloga je i točka stavljena na dnevni red, te da se o istom raspravi. Za sada je objavljen nacrt 

rješenja o izmjeni i stavljen je na javni uvid do 8. siječnja, nakon toga je rok od 8 dana da se 

svi koji imaju kakvih primjedaba za očitovanje. Na vijeću je da odluči da smo za promjenu 

kapaciteta i da li ćemo se uopće očitovati na isto. Osvrnuo se na dozvolu za gospodarenje 

otpadom koja je indirektno vezana uz okolišnu dozvolu, napomenuvši kako se prije nekoliko 

dana u općini održao uvid u elaborat gospodarenja otpadom kojem su s općinske strane 

prisustvovali pročelnik i zamjenica općinskog načelnika, predstavnici Piškornice i voditelj 

postupka pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje KKŽ g. Petričević. U tom 

elaboratu se također raspremalo o stvarima vezanim uz kapacitet odlagališta, 4 plohu 

odlagališta za koju je zatraženo proširenje budući su se 3 postojeće plohe zapunile. Na uvidu 

se općina očitovala pismenim putem osvrnuvši se na prostorne planove kako općine tako i 

žuapnije po kojem je odlagalište Piškornica upisano samo kao odlagalište otpada za područje 

Koprivničko-križevačke županije, a ne međužupanijsko ili šire od toga. Druga stvar je koje 

smo se dotakli je odplinjavanje i veliki negativni utjecaj na okoliš, jer na 2. i 3. plohi ne 

postoji nikakav sustav odplinjavanja. Treća stvar su podzemne vode i zagađenje teškim 

metalima. Osvrnuo se na zadnju provedenu studiju utjecaja na okoliš koja je provedena 2001. 

godine kada se na godišnjoj razini na Piškornicu dovozilo cca 8 tisuća tona otpada. Danas se 

na godišnjoj razini na Piškornicu dovozi cca 100 tona otpada i uzimaju se relevantnim podaci 

iz zadnje studije utjecaja na okoliš.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na nacrt rješenja napomenuvši kako je postojećim rješenjem 

propisano da se na odlagalište smije odlagati samo prerađeni otpad odnosno otpad koji je 

prethodno razvrstan. To je ono na što smo uvijek prigovarali kako to nije odlagalište već 

obično smetište. Po svim primjedbama u principu oni nemaju dozvolu za to što oni rade. 

Smatra da ima dosta stvari o kojima bi se dalo raspravljati, ali slaže se sa iznesenim te da bi 

pod hitno trebalo zatvoriti, prestati dovoziti otpad ili nešto napraviti, jer se na takav način više 

ne može. Mišljenja je da bi trebalo tražiti poštivanje akata koji su donijeti na nivou 

ministarstva, a ako se ne poštuje krenuti sa sankcijama. Napomenuo je kako iz sve priloženog 

ispada da ništa do sada nije rađeno sukladno donesenim rješenjima.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na stavku da kada se stavi sarkofag na postojeće 

smetlište operater mora 30 godina vršiti monitoring što znači da mora imati financijska 

sredstva kojima će 30 godina vrišti nadgledanje, analizu itd. Voda iz laguna se mora voziti na 

pročistač, a pitanje je tko će sve to plaćati te samim time postoji stavka koji bi u roku 3 godine 

mogla biti opterećenje za općinski proračun.  

 G. Salajec se osvrnuo na to kako je g. Jančevec već u drugom mandatu član 

Nadzornog odbora Piškornice te kako je interesantno da je vijeće već toliko puta raspravljalo 

o Piškornici a da on nikada nije rekao niti jednu riječ o svemu tome, a sada dao ovakve 

podatke. Smatra da ili g. Jančevec nije znao ništa o tome ili je samo član NO koji diže ruku ili 

se možda nekad i pobuni a da mi to ne znamo.  

 G. Jančevec je pojasnio kako je NO u kojem je on član, NO tvrtke Piškornica d.o.o. 

koja nema apsolutno nikakve veze sa tvrtkom Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. Ono što 

bi se trebalo znati jest da je funkcija NO samo uvid u financijsko stanje društva i ništa drugo, 

a niti su im ikada bili prezentirani kakvi podaci vezano uz stvari koje su danas iznijete niti su 

imali ikakav uvid u takve stvari. Smatra da je čak više općinsko vijeće imalo uvid u takve 

stvari mada je i ono imalo malo, ali opet više nego NO. Ponovio je kako je NO tijelo koje je 

osnovano s razlogom da nadzire financijsko poslovanje društva. S druge strane je skupština 

tijelo koje je imalo uvid u ovakve stvari. 

 Predsjednika je zanimalo da li je postavljeno pitanje što će biti sa onim gdje je 30 

godina Komunalac dovozio otpad, gdje nije bilo nikakve zaštite. Ako se povodimo time da 

bilo odlagano 8 tisuća tona godišnje to je 240 tisuća tona i ako je pola do sada sanirano, što će 

biti sa ostalom polovicom, jer po njegovom mišljenju je to puno opasnije nego ove 3 kazete 

koje se spominju zadnjih 3-4 godina.  



 Općinski načelnik je napomenuo kako je to pitanje Piškornice koja mora postojeće 

odlagalište sanirati. Međutim analize pokazuju da se nakon onih požara počela dešavati 

odstupanja u vrijednostima povećanja teških metala i arsena. 

 G. Salajec se osvrnuo na požare napomenuvši kako su svi požari bili površinski. Svaki 

požar je sniman sa termo kamerom i nije bilo dubinskog žarišta, što znači da nema oštećenja 

ničega i nije moglo doći nakon toga. Moglo je doći prije ili poslije, ali požari nemaju veze sa 

oštećenjem brtvenog sloja. Osobno je svaki puta bio dolje. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je citirao g. Švagelja koji je po tom pitanju 

stručan.  

 G. Jančevec zamolio da se drži teme, te da općinsko vijeće proba u raspravi, ako ima 

interesa, da se općina na bilo koji način izjasni ili da primjedbu po pitanju izmjene kapaciteta. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na prigovor koji je stavljen na dozvolu za gospodarenje 

otpadom i smatra da je potrebno isto napraviti za okolišnu dozvolu obzirom da se radi o 

nečem što uopće nije definirano prostornim planom. Napomenuo je kako je održan sastanak 

na županiji gdje se pošto-poto namjerava izmijeniti prostorni plan. Osvrnuo se na to da je sada 

smetlište i to nema nikakve veze sa budućim regionalnim centrom, a najgore je što će to 

smetlište ostati u obliku takvoga brda i nitko ga neće prerađivati. Druga stvar je što je 

fascinantno da se radi po studiji koja je zastarjela. Što se tiče regionalnog centra priča se o 4 

županije, a na sjednici Vlade u svibnju su priključene još 2 županije što znači 6 županija, a što 

se tiče prostornog plana i projekta sve je bazirano na nivou 4 županije. Najgore je to što je s 

1.11. stupila na snagu ureda o razvrstavanju na kućnom pragu i nema kapaciteta niti potrebe 

za megalomanskim postrojenjem, osim ako ne misle priključiti još nekoliko županija. Ali 

pitanje je da li smo mi spremni na to da nam pola Hrvatske tu dovozi smeće.  

 G. Salajec postavio pitanje da li uopće imamo prijedlog rješenja za sve to. Da li da se 

zatvori Piškornica i ostane ta hrpa smeća ili neko drugo rješenje. 

 G. Jančevec je napomenuo da se na ono što je točka dnevnog reda možemo očitovati je 

pitanje kapaciteta odlagališta i ništa drugo o čemu se do sada razgovaralo. Smatra da ništa od 

toga nema smisla pisati u dopisu jer nije predmet okolišne dozvole koja je donijeta još 2016. 

godine.  

 G. Prosenjak smatra da okolišna dozvola propisuje što je to, na koji način se odlaže, 

uvjete odlaganja i nije samo riječ o tonaži. Oni ništa od svega što piše ne poštuju. Smatra da 

se možemo pozvati u smislu okolišne dozvole i na sve ovo što nam ne odgovora, te da se ne 

slažemo da se kapacitet povećava. 

 Gđa. Blažević je predložila da se tražena izmjena o povećanju kapaciteta ne prihvati i 

da ostaje prvobitni kapacitet koji je u osnovnoj okolišnoj dozvoli znači 419.500 tona. O 

slijeganju koliko se tu težinski smanjilo, smatra da se može procijeniti, ali i to je pitanje. 

Smatra da mi sada vidimo samo jednu hrpu smeća i nije u redu da se samo šuti. Osvrnula se 

na glavno i temeljno kršenje dozvole od prvoga dana jest da se tu dovozio sav otpad odnosno 

smeće, a imali su dozvolu samo za razvrstani otpad.  

 Predsjednika je zanimalo od kada je dokument kojim se utvrđuje da je došlo do 

slijeganja, jer postoji informacija da je navoženo smeća još 2 metra iznad.  

 G. Jančevec se osvrnuo na pojašnjenje Piškornice gdje piše da je geodetski elaborat 

izračuna postojećeg stanja izrađen 21.08.2017. od strane geodetskog ureda Marije Kovačević.  

 Općinski načelnik je skrenuo pozornost da se igra sa volumenom i tonažama i piše 

419.500 tisuća tona. Smatra da dok se to pogazi uopće nema veze sa volumenom i već je 

dosta prebukirano.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen prijedlog da se ostaje 

kod prvobitnog kapaciteta i da se ne prihvaća povećanje kapaciteta za 84.5 tisuće tona. 

 

 

 

 



 Točka 10. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako su se svim JLS-ima koji su vozili otpad, poslane 

opomene za plaćanjem rente u iznosu od 100,00 kuna. Iz Piškornice ne žele dati ugovore iz 

kojih bi bilo vidljivo da neki voze po većoj cijeni. Obzirom da mi nemamo podatke koliko tko 

plaća po toni išlo se sa cijenom koja je na službenoj stranici Piškornice i to je 340,00 kuna i 

ispada 100,00 kuna po toni. U ovom slučaju je odvjetnik jako bitan, opomene su poslane i 

potrebno je donijeti odluku, obzirom da svi osporavaju pravilnik koji je još uvijek na snazi, a i 

odvjetnik se raspitao i dvojaka su mišljenja, no svi su suglasni da je pravilnik još uvijek na 

snazi i sukladno tome možemo poslati ovrhe što je dosta bitno. Zadnji puta nije stavljeno na 

dnevni red, u međuvremenu je održan sastanak sa direktorom i od strane onih koji dovoze 

otpad ponuđeno je 10,00 kuna s tim da bi to počelo teći od dana dogovora. Postavio je pitanje 

da li je u redu tovariti onakvo brdo smeća, ponašaju se kao „šerifi“ i ispada da bi mi trebali 

biti sretni što dobivamo tolike količine smeća. Dovodi se u pitanje da li će uopće to raditi, 

kompenzacija sa Komunalcem. Problem je ostao. Napomenuo je kako su računi poslani za 

2016. godinu no ostaje otvoreno pitanje što sa 2017. i 2018. godinom, te prisutne zamolio, 

prvenstveno kao mještane, za mišljenje, obzirom da se za svotu za koju je općina zakinuta 

samo za 2016. godinu moglo realizirati puno projekata, da li će se krenuti sa manjim 

iznosom/postotkom ili sa 100%-tnim. Napomenuo je kako ovrhe moraju krenuti. Revizor je 

otvoreno napomenuo da ako se ovrhe ne pokrenu, u slučaju da dođe porezna uprava direktno 

načelniku ide kaznena prijava jer se nisu poduzele mjere kojima bi se prihod ostvario.  

 Predsjednik je predložio da se ide sa maksimalnom iznosom. 

 G. Salajca je interesiralo koja je vjerojatnost da ćemo to i dobiti, obzirom na novi 

zakon o održivom gospodarenju otpadom. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako pravno gledano pravilnik je još uvijek na snazi. 

Pokrenut je postupak. Skrenuo je pozornost na slučaj Đurđevca koji ima naplatu rente, te 

iznio mišljenje kako je svuda to sasvim normalno, samo mi nemamo pravo naplate a imamo 

itekako veliko zagađenje. Ne vidi zašto se općinu toliko opstruira, te se osvrnuo na izjave 

pojedinih župana koji izjavljuju kako općina dobiva komunalnu rentu, što znači da i ne 

barataju pojmovima rente i komunalne naknade, u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Niti jedno niti 

drugo nije točno.  

 G. Prosenjak se složio da ako nas već netko godina zagađuje da za to mora platiti jer to 

ima svoj trošak i slaže se da se ide sa maksimalnom cijenom. Što se tiče toga da li ćemo to 

naplatiti, mišljenja je da ako nećemo niti tražiti ne možemo niti očekivati da ćemo išta dobiti. 

Smatra da moramo tražiti da se postupa sukladno zakonu i pokrenuti postupak naplate i ovrhe 

jer to još nije u zastari i ako odvjetnik ocijeni da imamo šanse, moramo iskoristiti sve 

zakonske mogućnosti da to stvarno naplatimo i ne vidi u tome nikakav problem. Ponovio je 

da je za to da se ide sa maksimalnim iznosom. 

 G. Salajec se slaže sa općinskim načelnikom da su svi oni jedinstveni oko toga da se to 

ne mora platiti, no u mišljenju ministarstva koje su pojedine općine tražile je navedeno kako 

je pravilnik koji spominjemo stavljen van snage.  

 Gđa. Blažević je napomenula kako pravilnik kojim se propisuje naplata novčane 

naknade je na snazi. Zakon na koji se taj pravilnik veže je na snazi i propisuje da svaka JLS 

na čijem području se nalazi odlagalište otpada ima pravo na 30% od vrijednosti naplate 

otpada po toni, kao naknadu u korist općine. Smatra da ne bi trebalo ići na nikakve pregovore 

o smanjenjima jer to je naše zakonsko pravo. Tim više ako pojedine općine to naplaćuju 

samim time se dokazuje da su zakon i pravilnik važeći. Predlaže da se ide sa svim zakonski 

raspoloživim metodama krene naplatiti taj iznos. 

 Općinski načelnik je istina da su se svi potrudili da međusobno iskomuniciraju i tražili 

mišljenje ministarstva, što dolazi do zaključka da je ipak pravilnik na snazi. Napomenuo je 

kako ministarstvo nije mjerodavno za tumačenje zakona već sudstvo koje to mora sprovesti. 

Dvojaka su razmišljanja, ali svi su suglasni s time da je pravilnik na snazi. Da pravilnik nije 



na snazi ne bi sami nudili cijenu od 10,00 kuna, što znači da ipak nešto postoji. Napomenuo je 

kako je nepojmljivo da Piškornica naplaćuje 250,00 kuna a može naplatit 500,00 kuna. Slaže 

se da imamo pravo na rentu, te da se krene u punom iznosu.  

 G. Prašnički je iznio zadovoljstvo što se prije 2 tjedna nije donijela ishitrena odluka, 

već se prolongirala i krenula dobra rasprava i podržava mišljenje. 

 Pročelnik se osvrnuo na činjenu da zakon o održivom gospodarenju otpadom nije 

ukinuo pravilnik, kako neki tumače, jer u prijelaznim i završnim odredbama stoji da pravilnik 

stoji na snazi. Drugi dio priče je da su mišljenja oko toga različita. Obzirom da imamo 

situaciju sa komunalnom naknadom gdje su nam Upravni, a kasnije i Visoki upravni sud, 

sudili na osnovu zakona koji se ne primjenjuje od 1997., i poništili nam 3 rješenja, te je tu 

izvanredni pravni lijek presuda Vrhovnog suda. Smatra da se mora krenuti u taj postupak no 

izrazio je bojazan da opet sudovi, ako do toga dođe, ne sude onako kako mi ne očekujemo, te 

da nam pravna mišljenja iz prakse i nisu od neke pomoći.  

 G. Salajec se osvrnuo na spomenuti monitoring te iznio mišljenje kako ga nećemo mi 

napravi i koje je naše rješenje zatvaranjem smetlišta ili iznači neko drugo rješenje gdje neće 

doći do monitoringa i naših 10% u tome. Smatra da mi moramo naći rješenje da do toga ne 

dođe, a da imamo koristi od svega. 

 Općinski načelnik je ponovio da se brkaju pojmovi smetlišta i regionalnog centra. Kad 

regionalni centar proradi brdo smeća ostaje i dalje je monitoring i operater ga 30 godina mora 

provoditi i u okolišnoj dozvoli piše na koji način se to bude riješilo. Taj operater mora 

osigurati i sredstva za isto. Samo skreće pažnju da je u toj tvrtci suvlasnik i općina i moli da 

se odvoji pojam smetlišta od regionalnog centra. 

 Predsjednik je zanimalo kako će dugo trajati izgradnja regionalnog centra, na što je 

općinski načelnik dao informaciju da se priča 2 godine i godinu dana je probni rad i to je ta 

2021. godina i biti će još brdo smeća na 4 plohi.  

 Predsjednik je dao na usvajanje prijedlog da se kreće sa maksimalnim iznosom za 

retroaktivno i u buduće sukladno postojećoj odluci.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA  

o visini postotka ekološke rente i pokretanju ovrhe 

 

 Točka 11. 

 

 -G. Jančevec se osvrnuo na problematiku koja je bila na dnevnom redu prošle sjednice 

oko sporazuma Ivice Jakupić. Na izlaganju su dobivene informacije da se pješačko-

biciklistička staza po zakonu ne ucrtava kako zasebna čestica već kao dio ceste, a u katastru se 

odvaja samo posebnim linijama. Samom katastarskom izmjerom je od ruba ceste prema 

ogradi Jakupića ostavljeno 2,30 m širine. Po našem projektu je dovoljno 2 m širine za 

izgradnju staze, što znači da imamo 30 cm viška prostora i staza se bez problema može 

izgraditi. Također smatra da nema potrebe za nikakvim prigovorima i sukladno odluci s prošle 

sjednice ono što je unutar ograde će se Jakupiću priznati, a ono što je izvan ide staza u sklopu 

ceste. 

 -G. Salajec se osvrnuo na popravak ventila za vodu u šahtu kod Društvenog doma u 

Botinovcu, te kako je dobivena informacija da imamo novog majstora s kojim se malo teže 

komunicira, što je po njegovom mišljenju vrlo loša solucija bez obzira tko je birao, jer će se 

vrlo teško bilo što moći napraviti obzirom da ih nikad nema. Nadalje, dao je informaciju da je 

na cesti Kunovec-Pustakovec opet otvorena rupa. Što se tiče kanalizacije i priključka na istu, 

smatra da treba zabraniti odvodnju otpadnih voda u kanale, a na kanalizaciju se može 

priključiti svaki objekt koji je prijavljen u postupak legalizacije. Zatražio je da se nešto po 

tom pitanju poduzme. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je prije dva tjedna trebalo krenuti sa sanacijom 

poljskih puteva no zbog vremenskih neprilika se odustalo, a cesta Kunovec-Pustakovec će se 



provjeriti. Što se tiče šahta u Botinovcu tražio je informaciju o kojem se točno radi, budući da 

su 2. Ako je u pitanju općinski isti je saniran, a drugi je od KC voda i oni su za isti zaduženi a 

i obaviješteni. 

 G. Salajec se osvrnuo i na izvođenje radova na kanalizacija te izvršenom tehničkom 

pregledu iznoseći nezadovoljstvo sa time što su table sa oznakom mjesta još uvijek 

prekrižene, a posebice što na to ne reagira sama zamjenica općinskog načelnika pred čijom 

kućom je ista. Nadalje, osvrnuo se na dječje igralište koje je poplavljeno. 

 Zamjenica je konstatirala kako je za isti problem već napomenula, no nitko do sada 

nije reagirao.  

 Općinski načelnik je dao informaciju da ćemo sanaciju morati napraviti sami. 

 -Gđa. Kovač je prenijela informaciju da se mole vlasnici automobila da iste ne 

parkiraju na pješačko-biciklističkoj stazi u Kop. Ivancu.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako se to treba rješavati u dogovoru sa policijom. 

Osvrnuo se na sanaciju puteva, te dao informaciju kako prikupljeni materijal za istu polako 

nestaje sa deponije.  

 -G. Prašnički se osvrnuo na stazu te iznio nezadovoljstvo sa čišćenjem iste ispred 

ulaza. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako nema odluke da to moraju uraditi sami 

mještani.  

 G. Jančevec se osvrnuo na plan čišćenja zimske službe gdje se uvijek rade prioriteti, te 

samim time se prvo čiste prometnice, autobusne linije, prometnice koje spajaju naselja, drugi 

prioriteti su pješačke staze, parkiralište groblja, odvojci, treći prioritet su nerazvrstane ceste 

koje su neasfaltirane. 

 -Općinski načelnik se zahvalio na sudjelovanju te prisutne pozvao na svečanu sjednicu 

i domjenak povodom završetka poslovne godine. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21,40 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

               Zapisničar:                                                                             Predsjednik: 

   Alen Jančevec , mag.oec., v.r.                                                Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 

 

 

  

  


