
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  24. srpnja 2018. 

 

 

 Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 24. srpnja 2018. 

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

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/08, Urbroj: 2137/09-18-1 od 19. 

srpnja 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. Ivica Salajec, 

8. Ivana Tubanović, 

9. Damir Vrban, 

 

b) Nisu prisutni: Aleksandar Potroško i Rade Prosenjak – članovi Općinskog vijeća 

Općine Koprivnički Ivanec koji su opravdali svoj izostanak. 

 

 

c) ostali prisutni: 

Emilio Habulin i Sandra Lenček – predstavnici tvrtke Defensor, Mario Švegović – 

općinski načelnik, Ivana Čoklica – zamjenica općinskog načelnika,  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 Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Koprivnički Ivanec, 

2. Donošenje Zaključka o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Koprivnički 

Ivanec u dječjim vrtićima na području Grada Koprivnice u pedagoškoj godini 

2018./2019., 

3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave bilježnica, radnih bilježnica, radnih 

udžbenika i likovnih mapa za polaznike osnovnih škola, 

4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Koprivnički 

Ivanec u naselju Koprivnički Ivanec za projekt „Ivanec centar“, 

5. Informacija o namjeri osnivanja komunalnog poduzeća DRAVA-KOM d.o.o.  

6. Razno. 

 

Predsjednik je dao izmjenu naziva 5. točke u – Donošenje Zaključka o namjeri osnivanja 

komunalnog poduzeća DRAVA-KOM d.o.o. 

 



Dnevni red sa izmjenom jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) usvojen. 

 

Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) usvojen. 

 

Točka 1. 

 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je Procjena rizika od velikih nesreća obveza 

svih općina. Tvrtki Defensor je povjereno da izrade procjenu, te je zamolio g. Habulina da 

pojasni o čemu se radi, koje su obveze JLS prema zakonu i što točno obuhvaća. 

 G. Habulin je pojasnio kako je tvrtka Defensor bila konzultant u izradi procjene, što 

znači da je istu izradila Općina Koprivnički Ivanec. Procjena se morala izraditi sukladno 

Zakonu o sustavu civilne zaštite i Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na 

području Koprivničko-križevačke županije. Temeljem tih smjernica razrađeni su svi ovi 

segmenti procjene rizika.  

 Gđa. Lenček  se osvrnula na već spomenuto da je Procjena rizika izrađena temeljem 

Zakona o sustavu civilne zaštite, pravilniku o smjernicama za izradu procjene rizika, 

pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga, smjernicama za izradu 

procjene rizika od velikih nesreća Koprivničko-križevačke županije, procjeni rizika od 

katastrofa za državu i općinskoj prijašnjoj procjeni ugroženosti stanovništva. Samim 

smjernicama Koprivničko-križevačke županije navedeno je da su obavezni rizici za obradu 

potresi, poplave, ekstremne temperature, epidemije i pandemije, te smo iste obavezni 

obrađivati i navedeni su kao prijetnje kod kojih postoji veliki rizik na razini same županije 

tako da su oni svakako morali biti obrađeni. No, pošto je na području općine odlagalište 

otpada „Piškornica“ također su obradili nesreće na odlagalištu otpada i suša jer se često 

javljaju elementarne nepogode, tako da se obradilo tih šest rizika. Oni su u sklopu same 

procjene vrednovani i na kraju se dobivaju rezultati tako da mogu biti prihvatljivi, tolerirani, 

neprihvatljivi. Tolerirani su ekstremne temperature i potresi dok se neprihvatljivi potresi, 

epidemije i pandemije, nesreće na odlagalištu otpada i suše. Također je napravljena analiza 

gdje je razrađeno stanje spremnosti svih operativnih snaga te se dijeli na područje preventive, 

područje reagiranja. Područje preventive su strategije, dokumenti dok kod reagiranja ide na 

operativne kapacitete a to su postrojbe civilne zaštite, povjerenici, HGSS, Crveni križ. 

Sukladno analizi dobiveno je da imamo visoku spremnost svih tih operativnih kapaciteta i s 

time je odlučeno da više ne budemo imali postrojbu civilne zaštite i da se ona ukida, tako da 

će biti više posla za vatrogasne postrojbe. 

 G. Habulin je pojasnio da od dana donošenja procjene rizika na Općinskom vijeću, 

Općina mora napraviti Plan djelovanja civilne zaštite, a on je odgovor na sve ugroze koji 

mogu zadesiti područje Općine Koprivnički Ivanec. 

 Gđa. Lenček je napomenula da će u tom planu biti detaljno razrađeno kako će 

operativne snage djelovati u slučaju da se neka od tih ugroza dogoditi. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća  

za Općinu Koprivnički Ivanec 

 

 

Točka 2. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o situaciji koja je već ranije spomenuta 

kada ste obaviješteni da je dobivena kazna od strane inspekcije koja je bila pozvana od 

roditelja iz Drnja i svi vrtići su slijedećih godinu dana pod nadzorom. Isto tako imamo obvezu 

se pridržavati propisanih standarda smještaja u vrtiću jer smo prekapacitirani. Da bi se 

roditeljima na neki način olakšalo zbrinjavanje djece stavljena je točka dnevnog reda da se 



sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima na području Koprivnice. Istu takvu situaciju smo 

imali 2009. godine ali smo sufinancirali samo boravak u dječjim vrtićima u vlasništvu grada, 

no sada je situacija da uz 9-ero djece starije dobi, 4-ero djece ne može zbrinuti jer su 

jasličarci, a popis u vrtićima je dosta velik i naravno da je prioritet primanja djece s područja 

grada. Postoji opcija da se djeca smjeste u privatne vrtiće odnosno u obrte za čuvanje djece. 

Što se tiče vrtića cijena svih je 1.500,00 kuna. Zato je prijedlog da se sufinancira sa 50% 

iznosa od ekonomske cijene bez obzira na smještaj, znači bilo gradski vrtić bilo obrt za 

čuvanje djece. Radi se o sufinanciranju samo za 2018/2019. godinu. Upoznati ste da je 

predano na školski odbor i županiju da se prostor vrtića prenese općini kako bi mogli 

dograditi prostor i povećati kapacitet. Ako će to ići svojim tokom, računa se da bi u runju-

listopadu odlučili o istom, moći će se krenuti sa projektom i početkom godine krenuti sa 

nadogradnjom.  

 Predsjednika je zanimalo da li imamo informaciju koliko i da li grad sufinancira 

boravak svoje djece. 

 Općinski načelnik je odgovorio da što se tiče ostalih vrtića u sklopu Drnja, roditelji 

plaćaju u rasponu do 400,00 do 500,00 kuna, a za grad ne može tvrditi. 

 Predsjednik je postavio pitanje koliko će naši mještani plaćati za naš vrtić, a koliko za 

gradski vrtić. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je cijena smještaja ista, ako se donese odluka da 

će van područja općine biti u visini 50% onda je to 750,00 kuna. Dok roditelji u našem vrtiću 

plaćaju 400,00 kuna po djetetu. 

 Predsjednik smatra da to nije ravnopravno. 

 Općinski načelnik je prisutnima napomeno kako moraju biti svjesni da može biti da 

roditelji plaćaju i punu cijenu, te da takvu situaciju nismo imali od 2009. godine.  

 Gđu. Kovač je interesiralo zašto je uopće taj roditelj prijavio vrtić i pozvao inspekciju. 

 Općinski načelnik je pojasnio da je jedan od razloga bio da nisu zadovoljeni pedagoški 

standardi, kao i u svim podružnicama. Napomenuo kako smo svjesni te situacije, ali dok 

inspekcija dolazi po pozivu je puno drugačije nego dok dolazi u redovnu kontrolu. Zbog 

svega smo po nadzorom i ne može se znati kada će doći u ponovnu kontrolu. Stoga se ne 

može u rujnu upisati djecu, a oni dođu u kontrolu početkom godine.  

 G. Prašničkog je zanimalo da li se zna čija su djeca primljena u vrtić, čija nisu i da li je 

održan sastanak sa tim roditeljima. 

 Općinski načelnik je ponovio da niti jedno dijete za koje je predana molba ove godine 

nije primljeno u vrtić. Razlog je sve navedeno. Po tome bi sva djeca čekala slijedeću godinu 

za upis. 7-ero djece koja odlaze iz velike grupe u školu i taman toliko prelazi iz male u veliku 

grupu i dođe se do broja koji mora biti po standardu i ne možemo nikoga upisati.  

 Predsjednika je zanimalo kolika je cijena našeg vrtića i kako roditelji plaćaju samo 

400,00 kuna, na što je općinski načelnik dao informaciju da je cijena vrtića1.500,00 kuna, a 

razliku do pune cijene plaća općina. 

Predsjednik smatra da nije pravedno i njegov osobni stav je da bi trebalo sufinancirati 

boravak djece u Koprivnici sa 1.000,00 kuna. 

 G. Prašnički smatra da ako sufinanciramo boravak djece u našem vrtiću sa 1.100,00 

kuna onda bi trebalo tako sufinancirati i boravak naše djece u gradskim vrtićima.  

 Općinski načelnik je dao prijedlog da bi to ipak ostalo u postotku ili da budu 2/3.  U 

rebalansu proračuna imali smo povećanje sredstava za vrtić i misli da je ovo dobro rješenje. 

 G. Prašnički smatra da ne bi trebali praviti nikakvu razliku već svim roditeljima 

pomoći u istom iznosu.  

 G. Salajec se složio sa predsjednikom da se sufinancira u istom dijelu kao i za naš 

vrtić, te misli da bi nam ta sredstva koja su rebalansom riješena to do kraja godine i pokrila.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na situaciju našeg vrtića te dao informaciju  kako će 

konsolidaciju preuzeti Općina Đelekovec od 1.09. i onda će biti velikih problema sa vođenjem 

knjigovodstva. Napomenuo je kako će inzistirati da se za svaki mjesec za kompletni iznos 



dostavi račun po stavkama do 10.-og u mjesecu i prema tome će se vršiti isplata. Smatra da 

ovakav način rada više nema smisla. Izdvajamo 550 tisuća, radimo renoviranje kuhinje i oni 

uspiju imati zalihu, misli da se moramo zapitati od kuda.  

 Nadalje napomenuo je da se cijena vrtića bazira na broju djece, te kako nije isto ako je 

52-oje djece ili 38-ero.  

 Predsjednik je postavio pitanje da li ćemo ići sa fiksnim iznosom ili postotkom. 

 G. Salajec je mišljenja da ako u našem vrtiću imamo fiksno onda neka tako ostane i za 

ostale. 

 Nakon rasprave na usvajanje je dan prijedlog da se sufinancira sa 1.100,00 kuna po 

djetetu te jednoglasno (sa 9 glasova ZA) usvojen prijedlog i donijet 

ZAKLJUČAK 

o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Koprivnički Ivanec 

u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece na području Grada Koprivnice 

u pedagoškoj godini 2018./2019. 

 

 Točka 3. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se predložena odluka odnosi na nabavu bilježnica, 

radnih bilježnica, radnih udžbenika i likovnih mapa za djecu polaznike OŠ Koprivnički 

Ivanec i djecu polaznike gradskih škola.  

 G. Petričević se osvrnuo na mali broj djece u školi napomenuvši kako je u 4. razredu u 

Ivancu bilo svega 5 učenika od kojih u 5. razred naše škole ide samo 1 učenik, dok su ostali 

prebivalište prebacili na područje grada i polaziti će gradske škole, te se ne slaže da se 

učenicima koji su unatoč tome što imamo svoju školu i mjesta u školi otišli van plaćaju 

udžbenici. 

 Predsjednik se slaže da to nije u redu, no osvrnuo se na to da je glavni problem nova 

osnovna škola u Koprivničkom Ivancu. Nažalost, ne može se spriječiti upis djece u gradske 

škole, a razlog tome što roditelji pretpostavljaju da djeca tamo imaju bolje uvjete nego u našoj 

školi. Smatra da prvo moramo nešto dati da bi mogli uvjetovati odnosno zaustaviti odlazak 

djece u gradske škole. 

 Gđa. Kovač smatra da takvim postupcima štetimo sami sebi, odnosno najviše roditelji 

s područja Koprivničkog Ivanca. Budući da ministarstvo gleda na broj đaka koji će se 

pohađati školu, a odlascima u grad se isti smanjuje, nikada nećemo dobiti novu školu.  

 Gđa. Blažević je pojasnila kako je predsjednik mislio na to da kad bi mi stvorili bolje 

uvjete sa novom školom djeca se ne bi upisivala u gradske škole.  

 G. Petričević smatra da nova škola nema veze sa udžbenicima, na što je predsjednik 

odgovorio da nema direktno, ali je vezano na upis djece ako nam je u cilju izgraditi je.  

 Gđa. Blažević je napomenula kako je to vezano jedno s drugim budući da svaki 

roditelj želi da njegovo dijete ima što bolje uvjete u školi. 

 G. Salajec smatra da vijeće ne zna što u stvari želi. Na jednoj sjednici se dogovori 

jedno, na drugoj se ista odluka preokrene, a isto se i sada događa. Osvrnuo se na 

prošlogodišnju odluku kojom je regulirano da nećemo financirati polaznike gradskih škola, a 

već ove godine to okrećemo i idemo u financiranje. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je princip isti kako je bila točka prije toga odnosno 

da se donosi odluka za svaku godinu posebno. Smatra da je dan prijedlog, ali ovisi o vijeću i  

nikome drugome kako će na kraju biti odlučeno, te kako su svi tu da bi raspravili i nitko 

nikoga ne prisiljava da glasuje protivno svojem stavu.  

 Predsjednik smatra da bez obzira plaćali mi toj djeci udžbenike ili ne oni će svejedno 

otići i mi ćemo opet iduće godine imati manji broj djece u školi, te kako se sve na kraju svodi 

na to da bitna izgradnja nove škole koja sa sobom nosi i bolje uvjete. 

 G. Salajec smatra da točka nije ista kao i točka 2 budući da smo za vrtić bili prisiljeni 

donijeti takav zaključak obzirom da nemamo smještajni kapacitet a što opet nije greška 



roditelja već naša jer se godinama nije ništa po tom pitanju rješavalo. A što se tiče škole, djeca 

ne moraju ići u gradske škole jer imamo OŠ Koprivnički Ivanec.  

 Općinski načelnik se ne slaže se g. Salajcem, jer roditelji koji su i prije dali zahtjev za 

upis djece u vrtić imali su odbijenicu godinu-dvije i nitko ih nije zbrinjavao već su čekali dok 

se nije oslobodilo mjesto.  

 G. Prašnički je ispred kluba vijećnika HDZ-a zatražio stanku. 

 Predsjednik je odredio stanku od 5 minuta. 

 Nakon rasprave predsjednik je dao na usvajanje prijedlog pokretanja postupka nabave 

bilježnica, radnih bilježnica, udžbenika i likovnih mapa za sve polaznike osnovnih škola s 

prebivalištem na području Općine Koprivnički Ivanec. Prijedlog sa 5 glasa PROTIV nije 

prihvaćen. 

 Predsjednik je dao na usvajanje prijedlog Odluke o pokretanju postupka nabave 

bilježnica, radnih bilježnica, udžbenika i likovnih mapa za polaznike Osnovne škole 

Koprivnički Ivanec. Prijedlog je sa 5 glasa ZA i 4 glasa PROTIV usvojen te je donijeta 

ODLUKA 

o pokretanju postupka nabave bilježnica, radnih bilježnica, udžbenika  

i likovnih mapa za sve polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 4. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

na području Općine Koprivnički Ivanec u naselju Koprivnički Ivanec za projekt „Ivanec 

centar“, te kako će polovicom kolovoza biti raspisan natječaj mjere 7.4 i da se opet javimo na 

isti sa projektom. Projekt postoji, već smo bili na natječaju i od cca 400 prijavljenih bili 

rangirani kao 122. a samo je 100 projekata prošlo.  

 G. Jančevec se uključio u raspravu te napomenuo kako se od 2.08. o.g. moguće 

prijaviti na natječaj za Mjeru 7.4., te kako smo na tu istu mjeru i prošle godine prijaviti 

projekat, ali smo dobili odluku o odbijanju, ali ne zato jer projekt nije bio dobar već zato što 

nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava. Sam projekt je ocijenjen kao pozitivan te se nadamo 

da ćemo ove godine proći. Napomenuo je kako je u prilogu prijedloga odluke i opis radne 

verzije projekta koji je razrađen u suradnji sa POROM te kako isti nije još dovršen, te ono što 

će se sigurno mijenjati je ono što se odnosi na vrijednost projekta koja će se zbog uvjeta 

natječaja smanjiti od trenutno upisane. Nadalje, Mjera 7.4. je mjera na koji se prijavljuju 

projekti većih vrijednosti.  

 G. Prašničkog je interesiralo što sve taj projekt obuhvaća, na što je g. Jančevec 

odgovorio da obuhvaća kompletnu rekonstrukciju zgrade Društvenog doma Koprivnički 

Ivanec od krovišta, stolarije, fasade, podova, grijanja, novog sanitarnog čvora, zatvaranja 

terase te izgradnje novih prostorija. Projekt obuhvaća i uklanjanje dviju starih zgrada u kojima 

se trenutno nalazi trgovina „Sloga“ i skladište bivših „Žitarica“ i na lokaciji trenutne zgrade 

dućana se gradi pristupna cesta i pješačka zona koja ide do kraja parcele. Ispred doma se 

uređuje parking, uređenje vanjskog igrališta. Ono što ostaje je zgrada Vatrogasnog spremišta i 

zgrada Vectora jer niti nisu u obuhvatu projekta. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 9 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Koprivnički Ivanec 

u naselju Koprivnički Ivanec za projekt „Ivanec centar“ 

 

 Točka 5. 

 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je od strane tvrtke Piškornica – sanacijsko 

odlagalište d.o.o., dobiven poziv za sastanak. Osvrnuo se na činjenicu da smo još uvijek 

korisnici usluga skupljanja i odvoza otpada od strane Piškornica-sanacijskog odlagališta te da 



je sklopljen aneks ugovora koji ih obvezuje da s područja općine odvoze otpad tako dugo dok 

se ne raspiše natječaj za novog koncesionira. Radi se o ideji da se osnuje poduzeće od strane 

Piškornica-sanacijsko odlagalište koje bi se zvalo DRAVA-KOM kao komunalne poduzeće 

koje ne bi imalo veze s ničim i da suosnivači istog budu 12 općina u okruženju. Osobnog je 

mišljenja da to nije dobro, te se osvrnuo na problematiku oko udjela u Piškornici. S druge 

strane postoji informacija da i Komunalac ide sa tom idejom, ali da općine budu dioničari u 

komunalnom poduzeću. Smatra da je opasnost takvog partnerstva u tome da se dijele i dobit i 

gubitak. Konkretno, ukoliko pristanemo biti suosnivač tvrtke DRAVA-KOM, dijelimo trošak 

nabavke opreme. Smatra da s time općina ne dobiva apsolutno ništa, zato jer od 1.01.2019. 

godine ide identična cijena za sve. Postoji plan gospodarenja otpada kojim su regulirani 

kriteriji po kojem se traži koncesionar, a ovo ide na ruku samo poduzećima da izbjegnu 

natječaj i automatski dobivaju posao na području JLS-a koje su suosnivači.  

 Predsjednik je dao informaciju da je od strane Piškornice zatraženo da sudjeluje na 

današnjoj sjednici, ali im je upućen dopis da je već dnevni red napravljen i poslanu su 

materijali te da će se o istom raspravljati na idućoj sjednici, te ga zanimalo kako se moglo 

tako nešto uputiti bez da se uopće s kim iz vijeća prodiskutiralo odnosno kako općinski 

načelnik može odbiti pozvati na sjednicu Općinskog vijeća nekog tko bi htio sudjelovati i 

pojasniti upravo ovu točku. Smatra da se mogla napraviti dopuna dnevnog reda i da se iz prve 

ruke moglo čuti pobliže o samoj temi. Ovako imamo samo prezentaciju od strane općinskog 

načelnika.  

 Općinski načelnik je pojasnio da se direktno traži da općina bude suosnivač nove 

firme koja će vršiti komunalne djelatnosti. Poanta priče je da i Komunalac i novoosnovana 

firma dobiju posao bez natječaja. Tu općina niti od jednog niti od drugog nema nikakve 

povlastice. Iz Komunalca nude dvije kante, a Piškornica plastične vreće. Cijena od 1.01. ide 

za sve ista. Ide fiksni dio i dio koji se odnosi na papir, plastiku, staklo itd. Po njegovom 

mišljenju mještani a ni općina time ne dobivaju ništa. Za sada na dnevnom redu nije 

Komunalac jer još uvijek nije točka bila na gradskoj skupštini.  

 Gđi. Kovač je interesiralo da li se predstavnici komunalnih poduzeća mogu pozvati na 

sjednicu, na što je općinski načelnik odgovorio kako se Komunalac ne može zvati jer nisu to 

riješili na gradskoj skupštini.  

 G. Jančevec je pojasnio stvar oko Komunalca budući da je dana informacija da se 

takvo nešto stavlja na vijeće jer nema logike da općina donese odluku o ulasku odnosno 

kupnji udjela u tvrtki Komunalac ako još grad nije donio odluku o prodaji udjela tvrtke 

Komunalac. Za sada je to sve još u fazi nekih razgovora jer je i na tu temu održan sastanak u 

gradu kojem je i sam prisustvovao. Nadalje, pojasnio je kako općina prema Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu ima obvezu riješiti sakupljanje, zbrinjavanje i odvoz komunalnog 

otpada. To se može riješiti na dva načina, jedan način je koncesija ili drugi način direktno 

sklapanje ugovora ako smo negdje suvlasnici ili imamo svoje komunalno poduzeće. 

Primjerice, grad ima svoje komunalno poduzeće Komunalac i ne mora raspisivati koncesiju. 

Isto to bi se desio kada bi općina osnovala neko poduzeće ili ušla u Komunalac jer ne bi 

morala raspisivati koncesiju. Svakako da to njima ide u korist jer se ne moraju javljati na 

natječaj za koncesiju i boriti se sa konkurencijom za posao.  

 G. Petričevića je interesiralo ako se na to na pristane, tko će općini plaćati komunalnu 

rentu, ako nitko neće vozi otpad na Piškornicu. 

 G. Jančevec je pojasnio da općina ima tri opcije. Jedna opcija je Komunalac, druga 

opcija je osnivanje tvrtke, a treća da ostane kako je i do sada, raspisati će se koncesija i 

odabrati koncesionar. 

 G. Petričević je napomenuo kako se na natječaj može javiti međimurska tvrtka koja 

neće voziti otpad na Piškornicu. Smatra da ako će Komunalac odvoziti otpad općina neće 

imati nikakvu korist. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se ne radi o nikakvim kompenzacijama već o borbi 

za tržište. Napomenuo je kako svi moraju biti svjesni da ako slučajno Drava-kom dobije 



primjerice 10 općina, a Komunalac 2, u sporazumu pište da grad može dobiti koncesiju u 

Varaždinu i njihovo smeće voziti na Piškornicu za kompenzirati. Komunalcu je limit onih 20 

milijuna jer u tom iznosu može dovesti otpad, da li će on to dovesti u dvije godine ili pet, sa 

čijeg područja nije bitno. U potpisanom sporazumu nigdje nije limitarno koliko Komunalac 

godišnje smije dovesti smeća. 

 G. Jančevec je napomenuo kako se na zahtjev Općinskog vijeća na sjednicu mogu 

pozvati predstavnici Grada Koprivnice i predstavnici Piškornice odnosno tvrtke Drava-kom 

da iznesu svoje informacije pa neka onda članovi vijeća odluče koja je opcija povoljnija za 

općinu. 

 G. Petričević smatra da netko Općinskom vijeću mora sugerirati što učiniti da se opet 

ne ponovi greška. 

 G. Salajec se složio sa predsjednikom te iznio nezadovoljstvo sa postupkom općinskog 

načelnika oko odbijanja pozivanja na sjednicu nekoga tko je pokazao dobru volju da nam 

prezentira svoje poslovanje i ideje, a bez prethodnog razgovora sa predsjednikom vijeća. 

Smatra da je na današnjoj sjednici mogao prisustvovati netko iz tvrtke Drava-Kom i dati 

pobliže informacije o svemu, a na iduću sjednicu se može pozvati netko iz Komunalca te se 

nakon toga može vidjeti na čemu smo. Druga stvar je da Komunalac nudi dvije kante koje 

nama ne bi trebale budući da bi od Fonda trebali dobiti iste.  

 G. Jančevec se osvrnuo na predmetni dopis Piškornice-sanacijskog odlagališta koji je 

zaprimljen dan nakon što su otišli materijali za sjednicu, a u kojem je navedeno da predlažu 

prisustvovanje na sjednici u svrhu razgovora o nekim budućim zajedničkim projektima. Nije 

bilo decidirano da će se razgovarati o ovoj temi, a vjerojatno nisu niti znali da je na dnevnom 

redu 5. točka dnevnog reda. Općinski načelnik je smatrao da, budući da je to široka tema, 

nema potrebe zvati ih na ovu sjednicu. 

 G. Salajec smatra da smo trebali pozvati nekoga da bi se upoznali sa svime što godinu 

dana o Piškornici nismo s nikim razgovarali. Mišljenja je da se već danas moglo saznati 

kakvo je stanje sa Piškornicom, a i sa novom tvrtkom, jer općinski načelnik ipak ne može dati 

potpune informacije o tome. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na to kako su informacije o poslovanju i financijske 

podatke vidljive na službenoj stranici Piškornice. Ponovio je da je svaka općina koja je 

suosnivač tvrtke sufinancira njeno funkcioniranje u udjelima postotka. Smatra da je najbolja 

opcija natječaj za koncesiju. Nije mu jasno zbog kojeg razloga bi trebali krenuti u 

suosnivačku strukturu ili kupnju udjela. Smatra da jedini koju su na dobitku s tim su 

komunalna poduzeća jer im je to ulaznica za lakši ulazak na područje JLS-e. 

 G. Salajec se osvrnuo na raspisivanje natječaja za koncesiju te podsjetio kako je to na 

kraju bilo. Može se dogoditi da nitko ne javi te postavio pitanje što će se onda dogoditi. 

Smatra da su sva komunalna poduzeća preopterećena i sigurno nisu spremna za sakupljanje 

otpada na tako velikim područjima.  

 Općinski načelnik se osvrnuo na zimsku službu napomenuvši kako je održavanje bilo 

jako loše, te kako je bilo prigovora da su oštećene ograde dok su prolazili sa ralicom po stazi, 

a uz to i uništili i rubnjake. Smatra da ako se netko javlja na natječaj mora imati i strojeve za 

obavljanje usluge koja se traži, te kao nije dovoljno samo ponuditi veću svotu.  

 G. Salajec je mišljenja da se zbog nečega bojimo pozvati direktora na sjednicu, te kako 

bi trebao istoj prisustvovati pa da ga se pita sve što nas zanima, jer ovako se čuje samo 

prezentacija općinskog načelnika.  

 Predsjednik je dao informaciju da bi Piškornica bila vlasnik tvrtke sa 49%, a ostale 

općine sa 51% i početnim udjelom od 40.000,00 kuna, te da općine sa strojevima nemaju baš 

ništa. Prema dobivenoj informaciji od direktora kupovina novih strojeva općine neće ništa 

stajati, a općinski načelnik tvrdi da će to biti u postocima. Smatra da je prisutan direktor mogli 

bi koje su informacije točne, a ovako nismo sigurni.  



 Općinski načelnik je napomenuo da će Piškornica ući u novu firmu Drava-Kom sa 

strojevima od PSO-a, što će biti u najam. Obzirom da je situacija takva, za iduću sjednicu će 

se pozvati direktor. 

 G. Prašnički je napomenuo kako je vidljivo da postoji loša komunikacija između 

općinskog načelnika i predsjednika vijeća, te se složio sa g. Salajcem da nije u redu prešutjeti 

predsjedniku vijeća takvu važnu stvar. Smatra da kao predsjednik vijeća mora znati za takve 

stvari i nije mu jasno zašto općinski načelnik odlučuje u njegovo ime što će se staviti u dnevni 

red. Svi se slažemo da bi bilo dobro da direktor prisustvuje idućoj sjednici da nam pojasni 

neke stvari, a to smo mogli riješiti već na ovoj sjednici budući da su već uputili takav zahtjev.  

 Općinski načelnik je napomenuo kako je već pojašnjeno i neće se ponavljati. Zahtjev 

se odnosio općenito na suradnju ne striktno na današnju točku i smatrao je da ne treba biti na 

sjednici. Da je dopis stigao i da je tema prva točka dnevnog reda, a nisu pozvani na sjednicu 

mogli bi tako komentirati, ovako je poziv već ranije upućen i točka je 5. po dnevnom redu. 

Opcija je da se na sljedeću sjednicu pozove i direktor Ružman i g. Blažok.  

 Gđa. Geršić je skrenula pozornost da o tom dopisu nisu trebali biti obaviješteni 

članovi, ali je problem samo u tome što o tome pravovremeno nije znao predsjednik, jer on 

ima pravo u dogovoru sa općinskim načelnikom donijeti odluku da li će se netko pozvati na 

sjednicu, proširiti dnevni red, suziti ili bilo što, bez obzira na to što su materijali otišli. 

 G. Jančevec se osvrnuo na sporni dopis te napomenuo kako isti nije bilo adresiran na 

predsjednika Općinskog vijeća, već općenito na općinu, djelatnici su ga zaprimili i kao i svaki 

drugi stavili načelniku na znanje. Ako je dopis adresiran na predsjednika Općinskog vijeća 

onda ovo što je gđa. Josipa spomenula, može prigovoriti na to zašto predsjednik nije s tim 

upoznat. Nikoga se nije odbilo na način da ne smiju doći na sjednicu, već je upućen odgovor 

da će biti na nekom od idućih vijeća obzirom da su za ovo vijeće već materijali otišli. Ne vidi 

problem zašto se za iduću sjednicu ne mogu pozvati direktor ili koga već žele.  

 Predsjednik je ponovio da se u dopisu napominje da oni žele prisustvovati sjednici 

Općinskog vijeća i prezentirati svoje projekte.  

 Gđa. Blažević se osvrnula na to da je dnevni red bio samo sa informacijom o 

osnivanju tvrtke, da bi dala izmjena o donošenju zaključka. Smatra da je vrlo važna točka i 

važna odluka te je mogla ostati samo informacija. Cijelo vrijeme teče rasprava o tome kako bi 

bilo dobro da se na sjednicu pozovu predstavnici komunalnih poduzeća da se prikupe dodatne 

informacije, a po dnevnom redu bi trebali donije zaključak o namjeri osnivanja komunalnog 

poduzeća. 

 G. Salajec je napomenuo kako je informaciju dao općinski načelnik, a vijeće će 

donijeti zaključak o tome da se na iduću sjednicu pozovu predstavnici, na što je gđa. Blažević 

odgovorila da to nije točka dnevnog reda i ne može se tako postupati.  

 Gđa. Kovač je predložila da se donese zaključak o tome da nas interesira o čemu se 

točno radi, te da im se pošalje pismo namjere koje nas ne obvezuje da ćemo u tome 

sudjelovati, ali svakako da netko dođe i pojasni. 

 Gđa. Blažević je konstatirala kako se prema statutu točka dnevnog reda može mijenjati 

samo prije nego o njoj počinje rasprava.  

 Predsjednik ponavlja da se prije početka sjednice izmijenila točka dnevnog reda i nije 

mu jasno što nije u redu. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na raspravu napomenuvši kako u dnevnom redu nije 

donošenje nekakvog zaključka već striktno piše zaključka o namjeri osnivanja komunalnog 

poduzeća.  

 Predsjednik je dao prijedlog zaključka da se tvrtki Piškornica-sanacijsko odlagalište 

uputi pismo namjere kojim se iskazuje interes za osnivanje novog komunalnog društva. 

 G. Salajec je dao prijedlog da se na iduću sjednicu pozove netko za Dravu-Kom, a na 

neku slijedeću sjednicu netko iz Komunalca.  



 Općinski načelnik je predložio da se donese zaključak o tome da će se pozvati 

predstavnici komunalnih poduzeća da prezentiraju što nam nude na slijedećim sjednicama 

vijeća, bez upućivanja pisma namjere.  

 Nakon rasprave dan je prijedlog da se zbog nedostatka informacija predlaže da se 

predstavnici komunalnih poduzeća pozovu na slijedeće sjednice Općinskih vijeća te je sa 6 

glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN donijet neobvezujući 

ZAKLJUČAK 

o namjeri osnivanja komunalnog poduzeća DRAVA-KOM d.o.o.  

 

 Točka 6. 

 

 -Predsjednika je interesiralo kada počinje izgradnja nogostupa u sjevernom dijelu 

Koprivnički ulice, na što je općinski načelnik dao informaciju kako je u petak potpisivanje 

ugovora te je sam početak gradnje planiran početkom kolovoza.  

 Također dana je informacija da općina nije sudjelovala u plaćanju troškova muzike i 

ugostitelja povodom obilježavanja Dana općine.  

 -G. Salajca je interesiralo što je sa dječjim igralištima, na što je općinski načelnik 

napomenuo kako su zatražene ponude od tvrtki koje održavaju iste, kupljen je novi tobogan, u 

Botinovcu je zamijenjena nova klackalica. 

 Također je postavljeno pitanje da li je općina dala malčirati puteve u Botinovcu, ali od 

strane općine se takvi radovi nisu izvodili. 

 -Gđa. Kovač je postavila pitanje da li će se uređivati poljski putevi, pokosilo sa strane, 

obsjekle grane i slično. Općinski načelnik je zamolio da se konkretizira koji putevi. 

 G. Petričević je napomenuo kako bi trebalo malčirati puteve na relaciji Kunovec-

Pustakovec i Botinovec-Grbaševec. 

 - G. Salajec se osvrnuo na rad Odbora za komunalne djelatnosti te zatražio da se za 

iduću sjednicu pripreme njihovi zapisnici, jer bi vijeće ipak trebalo znati što se na tom odboru 

dogovorilo. 

 Skrenuo je pozornost da se ispred Društvenog doma u Botinovcu rasvjeta pali u 17 

sati, te je apelirano da se to regulira (Miroslav Dolenec). 

 -Općinski načelnik je dao informaciju da je u tijeku zamjena rasvjetnih stupova na 

relaciji Botinovec-Kunovec. 

 -G. Petričević uputio zamjenici pitanje kada će se urediti otok u ulici Braće Radić u 

Kunovcu, na što je dan odgovor da će se urediti sigurno kada će biti sredstava.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21:50 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

           Zapisničar:                                                                                    Predsjednik: 

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

 

 

  

  


