
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  8. lipnja 2018. 

 

 

 Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 8. lipnja 2018. 

godine s početkom u 20,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/06, Urbroj: 2137/09-18-1 od 7. 

lipnja 2018. 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. Damir Vrban, 

 

b) Nije prisutna: Ivana Tubanović – članica Općinskog vijeća Općine Koprivnički 

Ivanec koji je opravdao svoj izostanak. 

 

 

c) ostali prisutni: 

Mario Švegović – općinski načelnik, Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši 

referent i Dubravka Bebek – referentica općih poslova, zapisničar. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Koprivnički 

Ivanec za razdoblje od 2018. do 2023. godine, 

2. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički 

Ivanec, 

3. Razno. 

 

 

Dnevni red jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Zapisnik sa 13. sjednice jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Točka 1. 

 Općinski načelnik je dao informaciju da se može aplicirati za sredstva za nabavku 

kanti za staklo, papir itd. na natječaj Fonda i zadnji rok za isto je u ponedjeljak. Ovih dana je 

dobivena suglasnost županije na Plan gospodarenja otpadom i u ponedjeljak će se predati 

dokumentacija. Radi se o nabavci kanti za staklo, papir, tekstil, biokompostere. U Plan su 

unijete sve izmjene koje su tražene od nadležnih službi i potrebno je donijeti odluku o 

njegovom donošenju. 



 G. Jančevec je pojasnio kako je zadnji rok za prijavu na natječaj je ponedjeljak do 16 

sati, što znači da se hitno u jutro mora krenuti za Zagreb da bi se ova odluka ako će biti 

donijeta sa svom ostalom dokumentacijom predala u Fond za zaštitu okoliša. Dosta je sve na 

hitno, no do jučer nismo uspjeli od županije dobiti suglasnost na naš Plan gospodarenja 

otpadom. Plan je izradila tvrtka Defensor iz Varaždina. Većinom se temelji na Planu 

gospodarenja RH koji propisuje što sve mora sadržavati. Mi imamo specifičnu situaciju 

Piškornice, ali nije bila presudna za izradu samoga Plana tako da se Plan više bazira na 

sakupljanje otpada, razvrstavanje, nabavku kanti itd. Na natječaj ćemo kandidirati nabavu 625 

kanti za razvrstavanje papira, 625 kanti za plastiku, 250 vrtnih kompostera za biootpad i 2 

malo veće posude za skupljanje tekstila koje će se stacionirati na zelene otoke. Sve bi se 

sufinanciralo putem Fonda za zaštitu okoliša i ako prođemo 85% sufinancira Fond, 15% 

općina. Po nekim procjenama naš udio sufinanciranja bi bio oko 25 tisuća kuna. Zakonska 

obveza je da moramo osigurati kante i jako je bitno da se to danas prihvati. U slučaju da 

nabavka ne uspije putem Fonda morati ćemo isfinancirati sve sami. 

Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o dvije vrste kanti, no trebati će sigurno i za 

ostale vrste otpada, tako će trošak biti sigurno oko cca 400 tisuća kuna, te kako je ovo  zadnja 

prilika za apliciranje. 

 G. Salajca je interesiralo da li moramo uzeti tih 250 kompostera ili možemo uzeti neku 

drugu kantu. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi se o komposteru od 300 litara, ne o 

klasičnom kao kanti da se svaki tjedan odvozi. 

 G. Jančevec je napomenuo kako su uvjeti natječaja tako posloženi da imamo određeno 

što možemo uzeti. Pojasnio je kako ne moramo ići na kompostere, ali ako ih ne uzmemo, ne 

možemo uzeti u zamjenu ništa drugo. Išlo se na manji broj i smatra da, ako se mogu dobiti, 

zašto ne.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na stranicu 48 Plana gdje se spominju financijske obveze koje 

nisu baš male, a vezane su za popis projekata važnih za provedbu odredbi ovoga Plana. 

Vjeruje da su to obveze kojima nećemo moći pobjeći. U mjeri 1. ne pišu omjeri 

sufinanciranja, ponegdje pišu, ali ovdje ne, a radi se o visokim iznosima, te je zatražio da se 

predmetno pojasni. 

 G. Jančevec je pojasnio da što se tiče postotaka, pisani su tamo gdje su se znali, 

odnosno gdje su se mogli predvidjeti. Tamo gdje se nije znalo da li će neko drugo tijelo 

sufinancirati nismo ni mogli pisati postotke, što ne znači da neće doći do sufinanciranja. Plan 

se donosi za razdoblje 2018. – 2023. godine znači te sve svote koje su navedene odnose se na 

taj period. Stvari koje su tu navedene su obvezne i nikako ne možemo od njih pobjeći, to su 

stvari definirane Planom RH, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Moramo ići u 

nabavku reciklažnog dvorišta, ali je pitanje da li možemo proći sa mobilnim ili moramo 

graditi fiksno.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na reciklažno dvorište napominjući da ako će morati biti 

fiksno puno više će koštati, jer mora biti fiksna vaga, plato, boksevi itd. i sigurno će proći 

navedenu cifru. 

 G. Prosenjak je mišljenja da mi imamo Piškornicu koja isto ima vagu i druge stvari pa 

bi možda tu trebalo vidjeti.  

 G. Jančevec je pojasniko kako to nije tako izvedivo, a ni zakon to nije tako predvidio.  

 G. Prosenjak je konstatirao kako je ovo prekratko vrijeme za razmatranje, te kako su 

neke općine to donosile u drugom ili trećem mjesecu.  

 Općinski načelnik je pojasnio kako se ne možemo vezati na to što je g. Prosenjak 

spomenuo, jer nisu uređeni odnosi ništa nije definirano, te kako smo mi kao JLS smo u obvezi 

da imamo predviđene lokacije i išlo se na to da budu mobilna reciklažna dvorišta što puno 

manje košta. A tu je i reciklažno za građevinski otpad koje isto poteže neka financijska 

opterećenja prema općini. 

 G. Prašnički je skrenuo pozornost na situaciju sa zelenim otocima. Imamo tri lokacije i 

dođemo u situaciju da je na polovici tjedna zeleni otok u Ivancu na raskrižju pun, smeća oko 

njega prepuno i očito nam fali tih zelenih otoka, ne samo u Ivancu nego i u drugim naseljima.  



 Općinski načelnik je pojasnio da kada će se uspostaviti mobilna reciklažna dvorišta, 

više nema potrebe za zelenim otocima. Sve će tu sortirati, a kada će to biti ne znamo, ovisno o 

realizaciji sve zajedno. Ove godine smo dužni osigurati nešto, ne samo da se mobilno 

reciklažno dvorište dovede do pozicije već mora biti ograđeni prostor i ono bitno, ne smije 

biti bez nadzora, što znači da treba nekog zaposliti. To je dodatno opterećenja za proračun što 

se tiče plaćanja radnika a drugo, lokacije se moraju izmještati što znači da moramo unajmiti 

kamion koji će lokaciju seliti po naseljima. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

 o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 2. 

 Općinski načelnik je prisutne upoznao sa prodajom građevinskog zemljišta u 

Poslovnoj zoni poduzeću „Auto-Aktiv“ d.o.o. iz Koprivnice površine 5.100 m
2
. Radi se o 

poduzeću koje se bavi uvozom automobila i planira izgraditi servis i prodaju vozila. To 

uključuje da će imati radionicu, lakirnicu i prodaju. Polog je uplaćen i treba odluka vijeća da 

se može prodaja realizirati.  

 G. Jančevec smatra da su se stvari oko Poslovne zone počele odvijati u pozitivnom 

smjeru. Napomenuo je kako se radi o sjevernom dijelu k.č.br. koja je parcelirana i prodana 

poduzeću Unija beton, odnosno dijelu od naše prometnice prema Đelekovečkoj cesti. Radi se 

o tvrtki koja već nekoliko godina uspješno posluje u Njemačkoj, a sada je na novo registrirana 

u Hrvatskoj i sjedište tvrtke je u Koprivnici i iznos plaćaju u cijelosti. Smatra da je ovo dobra 

prilika i što više investitora to je bolje za nas.  

 G. Salajec je izrazio zadovoljstvo sa činjenicom da se konačno nešto pokrenulo u 

Poslovnoj zoni no zanimalo ga zašto je na ovom vijeću donošenje odluke, a sjednicu smo 

imali 4.06. i ništa se nije spominjalo, a još 1.06. je zaprimljena ponuda, odnosno zašto se to 

skriva. Smatra da se mogla dati barem informacija da je pristigla ponuda, a dok se otvori bude 

na sljedećoj sjednici. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se ništa ne skriva, već da se ponuda tek u 

ponedjeljak mogla otvoriti i nije se ništa spominjalo dok se ne ista ne provjeri i koje su 

djelatnosti tvrtke, te ako nešto ne štima da se vijeće upozori na nedostatke i nakon toga donosi 

odluka. 

 Predsjednik se složio konstatacijom g. Salajca, te napomenuo kako se teško dobivaju 

informacije od strane općinskog načelnika pogotovo oko Dana općine.  

 G. Jančevec se uključio u raspravu te potvrdio navode općinskog načelnika 

napomenuvši kako sigurno kao osoba koja odrađuje taj dio poslova neće predložiti općinskom 

načelniku da se stavi točka na vijeće, ako za to nije pripremljen. Napomenuo je kako nije 

nikakva tajna, te kako se možda i mogla dati informacija da je ponuda pristigla, no bavio se 

drugim stvarima.  

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 10 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 3. 

 -Općinski načelnik se osvrnuo na program proslave Dana općine napomenuvši kako je 

dao informacije, no za nešto za što nije siguran kako će i tko će biti sigurno neće spominjati 

dok ne bude sigurno sve dogovoreno.  

 Predsjednik smatra da to nije točno obzirom da je sa strane dobio informacije o 

programu i zabavi za Ivanje, te postavio pitanje zašto su ti svi članovi tu, ako im se ništa ne 

govori. Napomenuo je kako ga ne zanima publicitet već da žele imati osnovne informacije.  

 Općinski načelnik je prisutne upoznao sa konačnim programom proslave Dana Općine 

koji će se održavati od 22. do 25.06.2018. 



-g. Prašnički je skrenuo pozornost na oglasnu ploču ispred zgrade skladišta koja je u 

vrlo lošem stanju, te napomenuo kako nije dobro što u cijelom naselju nemamo pravu oglasnu 

ploču, već se obavijesti lijepe po banderama i dućanima, te kako bi to trebalo riješiti. 

Općinski načelnik je rekao kako ne možemo utjecati na sve one koji postavljaju svoje 

plakate jer to rade na najfrekventijim mjestima, a to su dućani. Što se tiče mjesta za oglase, 

napomenuo kako odlukom o komunalnom redu moramo definirati lokacije oglasnih ploča u 

naseljima i onda će se znati da se ne smije lijepiti okolo. 

 G. Salajec se složio sa g. Prašničkim jer, kako je napomenuo, u Botinovcu se 

obavijesti lijepe ne mljekaru, a samo su 3 mljekara i ostali mještani ne vide obavijesti.  

  

 -G. Prosenjak je sve prisutne pozvao 22.06. na obilježavanju Dana branitelja. 

 Osvrnuo se na problematiku vrtića i napomenuo je kako treba prikupiti informacije, 

sjesti i dogovoriti. Upoznao je prisutne kako će kao stranka pitanje na Županijskoj skupštini 

postaviti pitanje zašto županija, ako je to njezin objekt, ne ide u financiranje nego priječi djeci 

vrtić. Smatra da nije u redu da se sredstva provlače za sve ostalo, a kada treba za vrtić onda 

nikog nije briga.  

Nadalje, osvrnuo se na neprimjereno ponašanje Roma po školama (naguravanje i 

bacanje djece, krađa mobitela spremačici) napomenuvši kako bi se nešto trebalo po pitanju 

toga trebalo poduzeti, bilo pozvati socijalnu službu ili udomitelje. Smatra da si previše 

uzimaju prava koja nemaju. Zamolio je da se na bilo koji način pokuša nešto riješiti. 

Općinski načelnik je napomenuo kako općina na to ne može nikako utjecati jer se to 

tiče ravnateljice škole i osnivača (županije). Nadalje, što se tiče vrtića, krenulo se sa onom 

prijavom inspekciji i došlo do toga da su svi vrtići prenatrpani, a naš vrtić najviše. 

Napomenuo je kako je trenutno 7-ero djece previše u vrtiću, 13 ih čeka. Dao je informaciju 

kako se razmišljalo da se za potrebe vrtića osposobe prostorije na katu zgrade općine, no po 

pedagoškim standardima ravnateljica je poslala dopis da bi trebalo smjestiti 22-oje djece, što 

nikako ne može ići. Istaknuo je kako je drugi problem, a to je da općina ne smije ulagati u 

tuđu imovinu, a to je slučaj sa vrtićem u Ivancu jer je cijela zgrada u vlasništvu osnivača 

odnosno županije. Osvrnuo se na upućenu zamolbu ravnateljice županiji gdje je, po njegovom 

mišljenju, krivo sročeno kako vrtić treba dograditi, zatvoriti prostor. Mišljenja kako županija 

neće osigurati sredstva za dodatne troškove jer to nemaju u proračunu. Vrijeme prolazi, a 

prostora nema i ako se ne donese pozitivna odluka za zatvaranje terase, mi ne smijemo ništa 

ulagati, a to nas najviše koči. Što se tiče prostora gore na katu, dva ureda desno moraju biti 

spojena, mora biti ograda da djeca ne mogu izači na hodnik, druga prostorija s lijeve strane bi 

trebala biti za dnevni odmor i mora biti prostorija za tete, s tim da se jedan sanitarni čvor treba 

preurediti po kriterijima za djecu, a iza zgrade bi trebalo postaviti sprave za igranje. Sve to 

nosi određeni financijski trošak, s time da je još ravnateljica napomenula kako bi još možda 

trebalo dostavno vozilo za hranu i svašta još toga. Čitajući njezin dopis stiče se dojam kao da 

ne želi da se nađe prostor i djeca smjeste. Smatra da bi ravnateljica trebala riješiti situaciju.  

G. Prosenjak se osvrnuo na to da sve stranke imaju svoje predstavnike u županijskoj 

skupštinu i da svi zajedno trebamo pritisnuti županiju da nešto po tom pitanju riješi, jer smatra 

da bi im rješavanje pitanja dječjeg vrtića trebao biti prioritet.  

Općinski načelnik je napomenuo kako postoje pedagoški standardi, ali kad bi krenuli u 

kontrole na nivou cijele države, pitanje koliko bi vrtića radilo po propisanim normama. 

 

-G. Salajec se osvrnuo na udruge koje imaju obljetnice kroz godinu te postavio pitanje 

da li ih se financira samo redovnim sredstvima koja su po natječaju odnosno proračunom 

predviđena. Općinski načelnik je pojasnio da je tako bilo i do sada samo se napomenulo 

koliko je unutar toga za obljetnicu.  

G. Salajec je napomenuo kako udruga žena Crvene ruže iz Botinovca osim redovnih 

sredstava nisu dobila ništa više za svoju 35. obljetnicu koju slave ove godine i smatra da to 

nije u redu. Kao osoba koja je uključena u društveni život skrenuo je pozornost da se gasi 

društveni život i udruge. Smatra da nećemo privući ljude u udruge sa financijskim sredstvima, 

ali se moramo potruditi i barem malo im pomoći. Žene će svoja sredstva potrošiti na svojoj 



obljetnici i za ovu godinu nemaju više ništa. Iznio je stav da je općina trebala barem sa 2 

tisuće kuna podržati obljetnicu, tim više što na pozivnici piše da se održava pod 

pokroviteljstvom općine. Smatra da bi kod planiranja trebalo voditi računa oko toga i podržati 

obljetnice udruga, jer one su ipak svakih 10 godina.  

Općinski načelnik je apelirao da se u buduće prilikom predaje prijava naznače da se 

obilježava obljetnica te da se uz redovna sredstva planiraju i dodatna za tu namjenu.  

G. Petričević se osvrnuo na to kako su udruge u svojim zahtjevima uvijek napominjale 

da se u slijedećoj proračunskoj godini održava obljetnica i kod planiranja se to uzimalo u 

obzir.  

Pročelnik ne napomenuo da je tako bilo dok su se donosili programi koji su definirali 

koliko će tko dobiti sredstava, no od kad je stupio na snagu pravilnik i naša odluka o 

raspisivanju natječaja, sada komisija definira kako i koliko kome. Iako je u proračunu 

određena svota potrebno je napraviti program da komisija može reagirati. Napomenuo je kako 

radimo na novi način a po starom sistemu. Jedno je odrediti ukupna sredstva koji će se 

podijeliti udrugama, a drugo je ta sredstva stvarno kvalitetno podijeliti po programima. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21:00 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                                Predsjednik: 

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

 

 

  

  


