SKRAĆENI ZAPISNIK
od 30. lipnja 2017.
Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 30. lipnja 2017.
godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u
općinskoj vijećnici.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/17-01/06, Urbroj: 2137/09-17-1 od 21.
lipnja 2017. godine.
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PRISUTNI:
članovi Općinskog vijeća
Mihael Sremec,
Ružica Blažević,
Rade Prosenjak,
Josipa Geršić,
Barbara Kovač,
Aleksandar Potroško,
Ivica Petričević,
Kristijan Prašnički,
Ivica Salajec,
Ivica Salajec,
Damir Vrban,
ostali prisutni:
Mario Švegović – općinski načelnik, Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika,
Ivan Lipuš – pročelnik, Alen Jančevec – viši referent i Dubravka Bebek – referent
općih poslova.
Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio slijedeći:

DNEVNI RED:
1. Izvješće Mandatne komisije
- Izbor člana Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec
- Polaganje prisege člana Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec,
2. a) Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i
poslovnik,
b) Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i
financije Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec,
c) Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
gospodarski razvoj Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec,
d) Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
unapređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec,
e) Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
komunalne djelatnosti Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec,
f) Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za kulturu Općinskog vijeća
Općine Koprivnički Ivanec i imenovanju predsjednika i članova,
g) Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za sport Općinskog vijeća
Općine Koprivnički Ivanec i imenovanju predsjednika i članova,

h) Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za predškolski odgoj
Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec i imenovanju predsjednika i
članova,
i) Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Općine Koprivnički Ivanec i imenovanju predsjednika i članova,
j) Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području Općine Koprivnički Ivanec i
imenovanju predsjednika i članova,
k) Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća
Općine Koprivnički Ivanec,
l) Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za groblje u naselju Koprivnički
Ivanec,
m) Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za groblje u naselju Kunovec,
3. Donošenje Odluke o općinskim porezima,
4. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na
potrošnju Općine Koprivnički Ivanec,
5. Imenovanje predstavnika Općine Koprivnički Ivanec za člana Skupštine TD
„Piškornica“ d.o.o.,
6. Donošenje Odluke o kupnji radnih udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za
učenike Osnovne škole Koprivnički Ivanec s područja Općine Koprivnički
Ivanec,
7. Donošenje Odluke o službeniku za informiranje,
8. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća DV „Vrapčić“ Drnje,
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude Glasa Podravine d.o.o. Koprivnica za
godišnji ugovor o promidžbi,
10. Razno - Informacija o realizaciji Projekta izgradnje vodnokomunalne
infrastrukture aglomeracija Koprivnica i osiguranju proračunskih sredstava za
sufinanciranje Projekta.
Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda kao 10. točku: Donošenje Odluke o
poništenju Odluke o sklapanju Ugovora o zastupanju i pravnoj pomoči sa odvjetničkim
društvom „Mađarić & Lui“ d.o.o. iz Zagreba.
Dnevni red sa dopunom jednoglasno je usvojen.
Točka 1.
Predsjednica Mandatne komisije je podnijela izvješće. Budući da je članica Općinskog
vijeća gospođa Kristina Furkes iz osobnih razloga mandat stavila u mirovanje, za njezinu
zamjenicu MREŽA nezavisnih lista predložila je gospođu Josipu Geršić iz Koprivničkog
Ivanca, Matije Gupca 36.
Mandatna komisija izvršila je uvid u kandidacijsku listu MREŽE nezavisnih lista i
utvrdila da se predložena zamjenica članice nalazi na kandidacijskoj listi i da može obavljati
dužnost zamjenice članice Općinskog vijeća.
Gđa. Josipa Geršić polaže prisegu.
Predsjednik je čestitao novoizabranoj članici Općinskog vijeća Općine Koprivnički
Ivanec i konstatirao da je sjednici prisutno 11 članova Općinskog vijeća.

Točka 2.
Uz dogovor stranaka pripremljeni su prijedlozi članova odbora i povjerenstava.
Prijedlozi su kako slijedi:
a) U Odbor za Statut i Poslovnik predloženi su: Ivana Tubanović za predsjednicu,
Ružica Blažević, Mihael Sremec, Barbara Kovač i Rade Prosenjak za članove,
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik
Općine Koprivnički Ivanec
b) U Odbor za financije i proračun predloženi su: Ružica Blažević za predsjednicu,
Ivana Tubanović, Mihael Sremec, Barbara Kovač i Rade Prosenjak za članove,
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća
Općine Koprivnički Ivanec
RJEŠENJE
c) U Odbor za gospodarski razvoj predloženi su: Zlatko Pavlić za predsjednika,
Stjepan Golub, Alen Jančevec, Damir Vrban i Miroslav Lesjak za članovec,
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj Općinskog vijeća
Općine Koprivnički Ivanec
d) U Odbor za unapređenje i zaštitu okoliša predloženi su: Aleksandar Potroško za
predsjednika, Josip Jembrek, Mateja Poldrugač, Vesna Lončar, Kristijan Prašnički,
Zlatko Pavlić i Jasminka Šijak za članove,
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unapređenje i zaštitu okoliša
Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec
e) U Odbor za komunalne djelatnosti predloženi su: Ivan Medvarić za predsjednika,
Vesna Lončar, Milan Kovačić, Anto Burušić i Josip Vidaković za članove,
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti Općinskog
vijeća Općine Koprivnički Ivanec
f) U Povjerenstvo za kulturu predloženi su: Biserka Geršić za predsjednicu, Slavica
Martinaga, Krunoslav Latin, Ivan Lončar i Ivan Blažic za članove
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kulturu Općinskog vijeća Općine
Koprivnički Ivanec
g) U Povjerenstvo za sport predloženi su: Zoran Vrabelj za predsjednika, Milan
Kovačić, Tomislav Piskrec, Branimir Santor i Mario Vidović za članove
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za sport Općinskog vijeća Općine
Koprivnički Ivanec
h) U Povjerenstvo za predškolski odgoj predloženi su: Jelena Prlok za predsjednicu,
Goran Patljak, Biserka Geršić, Gordana Besten i Jasminka Šijak za članove
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za predškolski odgoj Općinskog
vijeća Općine Koprivnički Ivanec
i) U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja predloženi su: Ivan Medvarić za
predsjednika, Vesna Lončar, Darko Potroško, Stjepan Šegović i Nevenka Latin za
članovec
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine
Koprivnički Ivanec
j) U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predloženi su: Stjepan
Golub za predsjednika, Zlatko Pavlić, Damir Vrban, Stjepan Šegović i Ivan Blažic
za članove
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Općine Koprivnički Ivanec
k) U Socijalno vijeće predloženi su: Danijela Bušić za predsjednicu, Miroslav
Lesjak, Jasminka Šijak, Nataša Friščić, Andrijana Šegović, Marcel Polak, Jurica
Šijak, Jelena Prlok i Kristijan Prašnički za članove
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Koprivnički Ivanec
l) U Odbor za groblje u naselju Koprivnički Ivanec predloženi su: Miroslav Lesjak
za predsjednika, Alen Jančevec i Ivan Lončar za članove
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za groblje u naselju Koprivnički Ivanec
m) U Odbor za groblje u naselju Kunovec predloženi su: Ivan Poldrugač za
predsjednika, Marcel Polak i Ivan Blažic za članove
Bez rasprave je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeto
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za groblje u naselju Kunovec
Točka 3.
Pročelnik je članovima Općinskog vijeća zaželio puno uspjeha u obnašanju te
dužnosti, kao i želju za donošenjem dobrih i kvalitetnih odluka na dobrobit svih žitelja Općine
Koprivnički Ivanec.
Pojasnio je kako se točka 3. odnosi na odluku o lokalnim porezima prema Zakonu o
lokalnom porezima koji je stupio na snagu 1.1.2017. godine, a koji predviđa da neke poreze

JLS mogu uvesti, a neke su dužne uvesti. Naši općinski porezi su: porez na potrošnju, porez
na korištenje javnih površina i porez na nekretnine, dok se u odluci ne nalaze: porez i prirez
na dohodak, porez na kuće za odmor jer niti nemamo kuće za odmor na našem području, a isti
se od 1.1. neće primjenjivati već će biti dio poreza na nekretnine. Jedini porez koji smo dužni
uvesti je porez na nekretnine, a to je vjerojatno najzahtjevniji posao JLS koji ih čeka jer se
dosadašnja komunalna naknada pretvara u porez na nekretnine i obračun sadrži dva dodatna
elementa koja u komunalnoj naknadi nije bilo, ali i niz drugih podataka koje će trebati
pripremiti da bi se s 1.1.2018. godine isti mogao uvesti. Za par mjeseci slijedi nam odluka o
njegovoj vrijednosti. Smatra da je dosta zahtjevna i odluka, ali i sama procedura donošenja i
evidentiranja tih nekretnina. Dakle, to je općenita odluka koja definira naše poreze i opisuje
ih.
G. Salajec je skrenuo pozornost da je u članku 7. navedeno da se porez na korištenje
javnih površina plaća 10,00 po m2. Zanimalo ga je da li se porezi plaćaju po 10,00 kuna ili po
postotku? Smatra da to nije porez već neka vrsta najamnine, obzirom da se porez plaća u
postocima.
Pročelnik je pojasnio kako je porez definiran po m2 korištenja površine koja se najviše
koristi u svrhu štandova na proštenjima. Ne može se računati postotak, netko treba površinu
od 2 m2, a netko 10 m2 i zato je cijena po m2. Napomenuo je kako se tu ništa nije promijenilo,
tako je bilo i do sada.
Nakon rasprave sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeta je
ODLUKA
o općinskim porezima Općine Koprivnički Ivanec
Točka 4.
Pročelnik je pojasnio kako zakon omogućava da dio poslova obračunavanja poreza
JLS mogu prenijeti na poreznu upravu. Porez na nekretnine se ne može prenijeti, porez na
korištenje javnih površina obračunavamo mi jer je stvarno simboličan. Porez na potrošnju je
taj koji se obračunava temeljem mjesečnih izvještaja, koji plaćaju fizičke i pravne osobe
temeljem svoje djelatnosti i oni su dužni određene financijske obrasce predavati poreznoj
upravi. To je dio poslova koji prenosimo na poreznu upravu i kako je navedeno u članku 1.
stavku 2. odluke, za taj dio posla porezna sebi obračunava naknadu u iznosu od 5% od
ukupno naplaćenih prihoda. Isto tako je bilo i do sada po staroj odluci.
Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na potrošnju
Općine Koprivnički Ivanec
Točka 5.
Pročelnik je pojasnio kako je temeljem Zakona o primopredaji vlasti bivši općinski
načelnik koji je bio član Skupštine TD Piškornica, svoj mandat stavio na raspolaganje
Općinskom vijeću u pisanom obliku u zakonski propisanom roku, te je na Općinskom vijeću
da izabere novog člana.
Predsjednik je predložio da to bude općinski načelnik Mario Švegović.
Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) bez rasprave donijeta
ODLUKA
o imenovanju predstavnika Općine Koprivnički Ivanec
za člana Skupštine TD „Piškornica“ d.o.o.

Točka 6.
Općinski načelnik se osvrnuo na dosadašnje odluke o kupnji radnih bilježnica i radnih
udžbenika za učenike, te kako su za istu namjenu i ove godine u proračunu planirana sredstva.
U dogovoru sa ravnateljicom uz radne udžbenike, radne bilježnice ići će i likovne mape, te će
se prema nakladnicima poslati popis potrebnih stvari i na taj način iste kupiti. Sveukupni
iznos je između 70-80 tisuća kuna. Smatra da bi se trebali socijalizirati i pomoći mještanima
općine.
G. Salajca je interesiralo da li će ići likovne mape budući da ih nema u nazivu odluke.
G. Prosenjaka je interesiralo da li se radni udžbenici smatraju kao pod knjige, no
pojašnjeno je da su to udžbenici koji se ispunjavaju, slično kao i radne bilježnice. Smatra da
se ne kupuje ono što je najbitnije.
Gđa. Bebek je dala informaciju kako šestero đaka četvrtih razreda, od kojih su četvero
s područja općine, neće ići u peti razred naše škole već roditelji mijenjaju adrese i djecu
upisuju u gradske škole, i ako se uzme u obzir da djeca s područja Kunovec Brega ne idu više
u našu školu, gubi se skoro jedan cijeli razred.
G. Salajec smatra da bi se konačno trebalo definirati da li će se kupovati knjige djeci s
područja općine koja idu u Koprivnicu u školu ili djeci s Kunovec Brega koja idu u našu
školu. Jer oni koji idu u Koprivnicu automatski stopiraju našu školu, a oni koji idu k nama po
njegovom mišljenju bi više zaslužili da im se kupe knjige. Jasno mu je da mu se porez od
mještana općine izdvaja u općinu, ali smatra da takav način nije u redu, tim više što roditelji
namjerno mijenjaju adresu samo da djeca idu u školu u Koprivnicu, a Kunovec Breg gubimo
time što im ne kupujemo knjige.
Općinski načelnik se slaže s mišljenjem g. Salajca jer je i sam postavio isto pitanje u
prošlom sazivu vijeća. Isto tako je napomenuo da vijeće može donijeti drugačiju odluku od
predložene. Međutim, ako se djeca iz općine upišu u neku drugu školu bez obzira što su
upisana imaju pravo na udžbenike. Osvrnuo se na sufinanciranje grada prema nekom
prihodovnom cenzusu za kupnju knjiga koje su trebali kupiti za Osnovnu školu Koprivnički
Ivanec.
G. Prašnički se osvrnuo na naziv odluke napomenuvši da ne vidi da je naglašeno da se
radi o gradskim školama te smatra da rasprava ide u krivom smjeru.
G. Petričević je dao informaciju da 13 učenika s područja Kunovec Brega ide u školu u
Koprivnicu, ne više u našu školu.
G. Prosenjak je dao prijedlog da se odluka preformulira na način: Odluka o kupnji
radnih udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa i bilježnica za učenike Osnovne škole
Koprivnički Ivanec. Bez obzira od kuda učenici išli u našu školu kupujemo knjige i smatra da
bi to bilo najkorektnije, a s time možda i zadržimo djecu koja namjeravaju otići. Znači, ne ih
vezati za prebivalište već za školu.
G. Salajec je napomenuo kako je to unutar zadnjih godina ista problematika i smatra da
se jednom mora riješiti. Borimo se za novu školu, a roditeljima s područja općine je ispod
časti da im djeca idu u našu školu ili da idu u Kunovec.
Gđu. Kovač je interesiralo da li se može tome na neki način stati na kraj.
G. Petričević smatra da je prijedlog g. Prosenjaka u redu te da tako treba definirati
odluku.
Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o kupnji radnih udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa i bilježnica
za učenike Osnovne škole Koprivnički Ivanec

Točka 7.
Pročelnik je pojasnio kako je do sada uvijek službenik za informiranje bio općinski
načelnik što ima i svoju logiku, jer ima najviše informacija, odlučuje o nekim stvarima po
zakonu o informiranju, no vijeće mora dati prijedlog i donijeti odluku.
Predsjednik je predložio da i dalje općinski načelnik bude službenik za informiranje.
Budući da nije bilo drugih prijedloga jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta
ODLUKA
o određivanju službenika za informiranje
Općine Koprivnički Ivanec
Točka 8.
Općinski načelnik se osvrnuo na imenovanje člana Upravnog vijeća DV „Vrapčić“
Drnje napomenuvši kako je do sada članica bila gđa. Biserka Geršić, a kako tu dužnost
obavlja već 8 godina i upoznata je sa problematikom vrtića, a i suradnja sa ostalim članovima
je jako dobra, predlaže da gđa. Geršić i nadalje bude članica predmetnog vijeća.
Sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeta je
ODLUKA
o imenovanju člana Upravnog vijeća DV „Vrapčić“ Drnje
Točka 9.
Općinski načelnik je prisutne upoznao sa zaprimljenom ponudom Glasa Podravine
d.o.o. Koprivnica o godišnjem ugovor o promidžbi, a radi se o mogućem mjesečnom članku u
novinama, čestika ¼ stranice i intervju i mogu biti 2 intervjua na radiu po 7 minuta ili 1 od 15
minuta, a sve to uz mjesečnu naknadu od 1.000,00 kuna + PDV. Ugovor bi počeo teći od 1.07.
do 1.07.2018. godine i sva zbivanja koja su vezana uz događaje u općini mogu biti popraćena.
G. Petričević se osvrnuo na suvlasništvo općine u listu i dokapitalizaciju društva, te
kako baš nije sve tako kako oni prezentiraju. Iznio je svoje mišljenje kako nije za takvu
suradnju, te smatra da ukoliko nema potrebe za mjesečnom objavom, zašto plaćati.
Općinski načelnik je napomenuo kako se radi o tome da svaki članak popraćivanja
događaja u općini (dan općine, vatrogasno natjecanje itd.) iznosi 2.500,00 kuna.
Predsjednik je mišljenja da novinari i bez plaćanja dolaze i poprate takve događaje, te
da je u Podravskom listu 1 stranica 6.000,00 + PDV, ako nam objava treba, ukoliko ne treba
ne plaćamo ništa.
Pročelnik je pojasnio da se radi o tome da je ugovor moguće plaćati u mjesečnim
ratama, a ne o tome da li taj mjesec ima objave ili ne.
G. Prosenjaka je zanimalo da li u slučaju ako se 2 mjeseca ništa ne objavi jer nema
nikakvih zbivanja, u 3-em mjesec može iskoristiti nešto više.
Općinski načelnik je pojasnio da nema mjesečnog limita.
G. Jančevec se osvrnuo na to da općina sigurno ima svaki mjesec nešto za objaviti i ne
može se dogoditi da mjesec ili dva neće biti objave.
G. Petričević se na isto nadovezao kako se sve vijesti skinu sa općinske internetske
stranice, te kako će to biti i dalje i još k tome će to naplatiti.
Općinski načelnik je pročitao sadržaj ponude: 1 x objava reportaže za dan općine na
dvije stranice, 1x prigodni intervju sa načelnikom, mjesečno praćenje rada i aktivnosti općine,
radio intervju ili sponzorirana emisija u trajanju do 15 minuta ili 2 sponzorirane u trajanju od
10 minuta, objava ukupno 8 čestitki u formatu ¼ stranice, radio čestitke – 10 emitiranja po
čestitki povodom blagdana, te 30% popusta na objavu javnih natječaja i slično, te novine
gratis.
G. Petričević je napomenuo da ionako list primamo besplatno.

Gđa. Blažević iznijela mišljenje kako taj iznos nije toliko sporan, te kako smo mi
jedna općina i da je u redu da se izlazi u novinama i čuje za općinu, a ne da, kako je rekla,
budemo anonimusi. Također, smatra da bi možda neka pojedinačna objava bila daleko skuplja
nego ovo što je ponuđeno.
Nakon rasprave sa 6 glasova ZA i 5 glasa PROTIV je donijeta
ODLUKA
o prihvaćanju ponude Glasa Podravine d.o.o. Koprivnica
za godišnji ugovor o promidžbi
Točka 10.
Općinski načelnik je pojasnio kako se u veljači donijela odluka o sklapanju ugovora o
zastupanju i pravnoj pomoći sa OD Mađarić & Lui, no ugovor nikad nije potpisan niti
konzumirana suradnja, tj. u tri mjeseca nisu ništa radili, te prema njegovom mišljenju nema
svrhe da se isto i nastavi.
Sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donijeta je
ODLUKA
o poništenju Odluke o sklapanju Ugovora o zastupanju i pravnoj pomoći
sa odvjetničkim društvom „Mađarić & Lui“ d.o.o. iz Zagreba
Točka 11.
-G. Jančevec je prisutne upoznao sa projektom izgradnje vodnokomunalne
infrastrukture aglomeracije Koprivnica, te kako se pod vodnokomunalnom infrastrukturom
podrazumijeva vodoopskrba i odvodnja odnosno kanalizacija. U toj aglomeraciji osim naše
općine i grada Koprivnice uključene su i okolne općine Drnje, Đelekovec, Hlebine,
Koprivnički Bregi, Legrad, Peteranec, Rasinja i Sokolovac. Ukupna vrijednost projekta je
405,6 milijuna kuna. Cilj projekta je proširenje postojećeg sustava odvodnje na nova naselja
unutar aglomeracije koja nemaju sustav odvodnje, dogradnja sustava odvodnje u naseljima
gdje je isti već izveden, ali nije izveden do kraja, dogradnja sustava vodoopkrbe,
rekonstrukcija, sanacija šteta, na neki način modernizacija tih sustava. Glavni nositelj projekta
su Koprivničke vode, a sve općine i gradovi su partneri u projektu. Projekt bi trajao u
razdoblju od 2017.-2020., a po njegovom završetku, ukoliko bi ušli u projekt, morali bi se
obvezati da ćemo u periodu od 2021. do 2023. godine osigurati 100%-tnu priključenost
kućanstava na vodovod i kanalizaciju, što znači da, ukoliko se neka kućanstva sama neće
priključiti, općina će morati sufinancirati te priključke jer se na to obvezuje projektom.
Druga stvar je financijska konstrukcija gdje bi općina u tom periodu morala osigurati
pola milijuna kuna u svom proračuna. Vodovodna mreža je na području općine izgrađena
2001. godine i prema podacima iz 2015. godine od cca 650 kućanstava na području općine,
priključeno je bilo 314. Slična je situacija i kod kanalizacije.
Projektom se osigurava proširenje sustava kanalizacije na nova naselja koja još uvijek
nemaju kanalizaciju. Ako se gleda naša općina, to je još uvijek samo naselje Pustakovec. No
prema dobivenoj studiji izvedivosti ovim se projektom ne može financirati izgradnja
kanalizacije u Pustakovcu zato jer su stručnjaci procijenili da je to za ovaj projekt neisplativo.
Što znači da, ukoliko bi općina ušla u projekt, naselje Pustakovec ne može dobiti kanalizaciju.
Nadalje, prije dvije godine vodnokomunalna infrastruktura na području Općine Koprivnički
Ivanec prenijeta je u vlasništvo Komunalca, te dolazimo do zaključka da je Komunalac
ionako dužan sanirati eventualna oštećenja, puknuća cijevi ili nešto slično. Smatra, da se,
ukoliko se ne uključimo projekt, neće dogoditi ništa posebno, možda nećemo imati
najmodernije pumpe na mreži ili nešto slično, ali održavanje su oni kao isporučitelji vodne
usluge dužni obavljati i dalje. Za sada je to samo informacija, jer je preporuka da se do 15.07.
donese odluka u sudjelovanju ili ne. Na slijedeću sjednicu će ići odluka o pristupanju ili ne,
obzirom da je to poprilični iznos.

G. Petričevića je interesiralo što mi točno dobivamo uključivanjem u projekt. U
naseljima Goričko, Kunovec i Botinovec izgrađena je nova kanalizacija i sigurno nema
potrebe za nikakvim promjenama. To se svakako isplati za one koji nemaju kanalizaciju.
G. Jančevec je ponovio da se radi, primjerice, o zamjeni pumpi na precrpnim
stanicama, zamjeni cijevi po potrebi. Mišljenja je, da je pitanje koliko je općini uopće
potreban takav projekt. No, s obzirom da je zaprimljen prijedlog i da su i druge općine u isti
uključene kao i grad, sasvim je normalno da se točka uvrstila u dnevni red. Istina je da imamo
novu kanalizaciju u ostalim naseljima i gdje se ne može reći da je potrebno nešto sanirati, a i
kanalizacija u Ivancu je izgrađena 2008. godine i isto tako.
Općinski načelnik je napomenuo kako je kod nas vezano uz modernizaciju
prepumpnih stanica i slično. Druga stvar je obaveza općine kao sudionika u tom projektu da
mora izvršiti priključenost svih mještana, ukoliko ne, biti će penali.
G. Petričević se osvrnuo na probleme oko priključaka u doba izgradnje postojeće
kanalizacije u Ivancu, te da to baš i nije tako lako izvesti. Osobito kad se radi o
domaćinstvima koja još uvijek imaju stoku.
G. Prosenjak se osvrnuo na održavanje osvrnuvši se na donošenje odluke o prijenosu
vodovodne mreže i kanalizacije u vlasništvo Komunalca, te kako je nakon toga sigurno
sklopljen i nekakav ugovor, temeljem čega što su oni dužni održavati. Napomenuo je kako
postoji odluka o priključenju u kojoj je definirano da se do neke godine svi moraju priključiti.
Ovako sve izgleda kako je bolje da plati netko drugi.
G. Salajec se slaže sa g. Prosenjakom i mišljenja je da je to projekt grada, a ne ostalih
općina.
-G. Prosenjak je predložio da se kod objave dnevnog reda objavi i zapisnik sa sjednice,
jer na taj način naši mještani ipak vide što se i kako radi, koje su odluke donesene, a koje nisu.
G. Jančevec je napomenuo kako je to temeljem zakona o pristupu informacijama i
dužnost, te će se to i u buduće prakticirati.
Pročelnik se također osvrnuo na tu temu, napomenuvši kako se nije na isto zaboravilo
no, jednostavno nije bilo u prilici odraditi sve, obzirom da je previše obaveza koja se iz dana u
dan nameću.
-G. Jančevec je prisutne upoznao sa projektom obnove stare zgrade kurije u
Koprivničkom Ivancu. Općina je izradila dokumentaciju i ima građevinsku dozvolu za
obnovu kurije u vidu kulturne zgrade i u planu je tzv. etno kuća folklora, prezentacije
ivanečkog veza. Krajem prošle godine je bio raspisan natječaj o suradnji Hrvatske i Mađarske
gdje smo imali partnere iz Pečuha koji su imali sličan projekt našem i morali smo tu priču
spojiti i na taj način taj projekt kandidirali. Nažalost taj projekt nije prošao na natječaju i
dobili smo službeni dopis u kojem je navedeno kako je naša dokumentacija bila 100% u redu,
već je bio problem s mađarske strane i to neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a što bio prvi
preduvjet da bi uopće došlo do razmatranja projekta. Na jesen je ponovno raspisivanje istog
natječaja gdje se opet namjeravamo prijaviti i opet trebamo partnere iz Mađarske jer je to
suradnja Hrvatska-Mađarska. Nakon što su dobiveni rezultati, partneri iz Mađarske se nama
više nisu javili, čak niti na pozive iz PORE koja je bila uključena u priču. Zbog toga se planira
krenuti u traženje novih partnera koji bi imali sličan projekt našem, te da bi na jesen ponovno
krenuli na natječaj.
G. Prosenjak je mišljenja kako bi trebalo propitati koji su već imali iskustva s time i
bili uspješni u samom projektu, te se sa njima povezati.
Pročelnik je dao informaciju kako je bilo prezentirano da su to jači partneri koji su već
nekoliko projekata proveli.

-Gđa. Kovač se osvrnula na imenovanje Odbora za komunalne djelatnosti gdje je
greškom upisan krivi član, umjesto Vesne Lončar trebalo je biti upisano Ninoslav Mesar, te
traži da se to ispravi.
G. Petričević je napomenuo kako je odbor imenovan i pod točkom razno se ne može
donositi novo rješenje.
Zaključeno je kako će se ispravak izvršiti na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.
Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21,10 sati.
Dovršeno
Zapisničar:
Dubravka Bebek, v.r.

Predsjednik:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.

