
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    021-05/21-01/6 
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Petrijanec, 14. srpnja 2021. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 3. sjednica Općinskog vijeća za dan 14. srpnja 2021. godine u Velikoj 

dvorani Društvenog doma u Petrijancu, Trg svetog Petra 8, s početkom u 19:00 sati te je 

izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Nazočni vijećnici: 1. Zvonko Bedenik, potpredsjednik Općinskog vijeća, 2. Matija Košić, 

potpredsjednik Općinskog vijeća, 3. Diana Kovačić, 4. Ines Krobot, 5. Ivana Dombaj, 6. 

Miroslav Koprek, 7. Rudolf Potočnjak, 8. Goran Kišić, 9. Ines Kurečić, 10. Josip Božić, 11. 

Gordana Vidović 

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Martin Evačić, predsjednik Općinskog vijeća, Vesna 

Bednjanić 

 

Sjednici su nazočni: Željko Posavec, općinski načelnik, Ankica Košić, pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela 

 

 
 UTVRĐIVANJE KVORUMA I IMENOVANJE ZAPISNIČARA 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Bedenik utvrđuje kvorum i konstatira da je 

prisutno 11 vijećnika od ukupno 13 vijećnika te utvrđuje kako je za pravovaljano donošenje 

odluka potrebna natpolovična većina (7 članova). 

Zapisnik piše  Ankica Košić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Zvonko Bedenik prelazi na USVAJANJE DNEVNOG REDA. 

 

Uz poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 24. lipnja 2021. godine 

2. Odluka o imenovanju općinskog načelnika Općine Petrijanec Skupštinom društva 

PRIRODA d.o.o. 

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu „Ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju 

kulturnog centra Zelendvor“ 



4. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

5. Razno 

 
 
Zvonko Bedenik, potpredsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na usvajanje. 

Sa 11 glasova „ZA“ prihvaća se prijedlog dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 24. lipnja 2021. godine 

 

Zvonko Bedenik pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 2. sjednice te 

otvara raspravu.  

 

Rasprave nije bilo, te potpredsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 

11 glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 24. lipnja 

2021. godine. 

 

 
Točka 2. 

Odluka o imenovanju općinskog načelnika Općine Petrijanec Skupštinom društva 

PRIRODA d.o.o. 

 

Zvonko Bedenik daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je PRIRODA d.o.o. trgovačko društvo u 100% 

vlasništvu Općine Petrijanec. Bile su dvije kontradiktorne odluke u Službenom vjesniku gdje 

u Odluci o osnivanju trgovačkog društva u jednom članku piše kako Skupštinu društva čini 

jedan član društva koji je po položaju načelnik Općine, a Skupštinu društva Općinsko vijeće 

imenuje posebnom odlukom. U Odluci je prije bilo navedeno ime i prezime. Predlaže se 

Odluka bez imena i prezimena općinskog načelnika, da ukoliko dođe do promjena nema 

stalnog mijenjanja Odluke. PRIRODA d.o.o. nema Nadzorni odbor, po Zakonu ga ni ne mora 

imati. PRIRODA d.o.o. ima cjenike košnje, malčiranja, donosi provedbeni plan za zimsku 

službu, plan uređivanja javnih površina za iduću godinu, financijski plan.  

Načelnik Željko Posavec upoznaje vijećnike ukratko s radom trgovačkog društva PRIRODA 

d.o.o. 

 
Zvonko Bedenik otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te potpredsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 

11 glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o imenovanju 

općinskog načelnika Općine Petrijanec Skupštinom društva PRIRODA d.o.o. 

 



Točka 3. 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu „Ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju 

kulturnog centra Zelendvor“ 

 

Zvonko Bedenik daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako u prosjeku svake dvije godine Agencija za plaćanja u 

poljoprivredi raspisuje natječaje. Već je bio prijavljen Turističko-informativni centar, međutim 

nije odobren, tada je većina sredstava išla u dječje vrtiće. Sada se na natječaju nudi 

kompletno opremanje građevinskih radova, prvi kriterij su vatrogasni domovi, drugi kriterij su 

dječji vrtići i treći kriterij domovi, kulturni centri i sportske građevine. Navodi kako je odlučeno 

da se prijavi kulturni centar Zelendvor. Česticu je Općina dobila Ugovorom o darovanju od 

18. rujna 2018., napravilo se bilo neko idejno rješenje. Namjena tog zemljišta odnosno 

ugovora koji je potpisan je bila izgradnja tog kulturnog centra. U međuvremenu je vlasništvo 

prebačeno na Općinu Petrijanec. Ishođeno je rješenje o uklanjanju dijela građevine, koja je 

upisana kao kulturno dobro grofa Bombellesa. Ministarstvo kulture je dalo rješenje da se 

ukloni dio zgrade koji se rušio. Dio zgrade je ostao. Prijavljujemo ga na rekonstrukciju 

građevine, gdje bi podrum trebao ostati. Manje bodova se dobiva jer se ulaže u naselje koje 

je ispod 1 000 stanovnika, stvorila bi se neka nova radna mjesta. U petak u 12.00 sati bude 

otvoren natječaj. Prijavljuje se na natječaj sa ovom Odlukom. Dobiveni su uvjeti od 

javnopravnih tijela. Zelendvor nema nijedan takav javni objekat. 

 

Zvonko Bedenik otvara raspravu. 
 
Matija Košić pita načelnika kakvo je njegovo viđenje toga, ima li dobre šanse da prođe? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako se prijavljuje preko Agroneta, bitno je brzo 
uploadati dokumente i kliknuti. Jedini nedostatak gdje je manje bodova jer Zelendvor ima 
manje od 1 000 stanovnika. Puno općina tu otpada jer su već korisnici te mjere. 
 
Josip Božić pita da li bi se mogli dobiti bodovi uključujući manjine u taj projekt? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara da su tu postavljeni sljedeći kriteriji, prvi kriterij je tip 
ulaganja, drugi kriterij je sustav grijanja na biomasu, treći kriterij je broj stanovnika u naselju, 
četvrti kriterij je stvaranje novih radnih mjesta. Tablica je jasno određena, postoje drugi 
natječaji gdje se gledaju nacionalne manjine. 
 
Matija Košić pita kad bi se moglo pobliže vidjeti projekt? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako je glavni projekt trenutno na eDozvoli, sam uvid 
Agronet prijave može se na idućoj sjednici Vijeća raspraviti. 
 
Nakon rasprave, potpredsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 11 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o davanju 

suglasnosti za provedbu „Ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju kulturnog centra 

Zelendvor“. 

 
 



Točka 4. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Rudolf Potočnjak pita za crne kante, da li je to riješeno sa Čistoćom? Kante za pelene da li 

je što kontaktirano i kad kreću crne kante? 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako su sa smećem uvijek problemi, ugovoreno je 50% 

manje kapaciteta nego što se trebalo dobiti. Od 10.06. su popunjeni kapaciteti, smeće se 

vozilo na pretovarnu stanicu. Krajem prošle godine isto su bili smanjeni kapaciteti. Došlo je 

do problema da se nema kamo sa smećem. Treba se iznaći trajno rješenje. Čistoća ima 

vrijedan projekt sortirnice koja bi trebala biti za sav drugi selektivni otpad, plastika, papir, itd. 

Od 21. srpnja otpad će se voziti kontinuirano. U utorak i srijedu nije bilo odvoza smeća, 

tražilo se dopisom da se 13. - og ili 14. - og napravi dodatni odvoz smeća za crne kante i 

traženo je smanjenje računa. Objašnjenje Čistoće je bilo da da je kamion prošao i pobrao 

papir i da cijena ostaje za taj mjesec ista. 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je sutra sastanak s Čistoćom te će protestirati protiv 

toga. Što se tiče dodatnog odvoza smeća iz Čistoće su rekli da uz kantu stave i smeće u 

vreći te će se sve pobrati. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi za centar u Majerju, da su vjerojatno vidjeli da se 

postojeća zgrada ruši. 

 

Rudolf Potočnjak pita tko je to kupio i koja je namjena? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je čestice kupila tvrtka MEN ARS, to je iza 

Konzuma. Čestice su bile u vlasništvu GRAPAK-a. GRAPAK-u je to bila prodala Općina, 

GRAPAK nije ponovno htio prodati Općini, iz razloga što mu tada Općina nije promijenila 

prostorni plan da se napravi tvornica kakva je u Knegincu sa poljoprivrednim vozilima i 

mehanizacijom. Navodi kako ga brine ovaj dio iza kapelice, taj dio Općina nikad nije riješila 

vlasništvo. MEN ARS je predlagao da se napravi centar naselja. Zgrada bi trebala ostati 

slična u arhitektonskom smislu, ulaz bi trebao biti sa Gospodarske ulice, zgrada bi trebala 

imati dvije etaže, prvu etažu bi se iznajmilo ljekarni, pekari, kafiću. Dio kod kapelice u 

Majerju, Općina je spremna potraživati svoje na temelju Zakona o služnosti, Općina je taj dio 

uživala godinama. Ako ne bude suradnje pokrenuti će se postupak dokazivanja vlasništva. 

Druga lokacija što se ruši na raskrižju sa Novoveškom ulicom, tamo bi trebao biti Metts 

dućan. 

 

Josip Božić pita da li je moguće da dobiju program rada za PRIRODA d.o.o. i upravljačku 

strukturu napismeno? Drugo pitanje Podravska, između kućnog broja 5 i 7 gdje je asfalt koso 

napravljeni? Treće pitanje Športski centar Orač Petrijanec i spajanje s Vinicom? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara što se tiče Nogometnog centra, nogometni centri su u 

početku bili zamišljeni kao spajanje triju jedinica lokalne samouprave. Nogometni centar je 

na jednu osnovnu školu, nema baze, roditelji ne žele da se spaja sa drugom općinom. Treba 

zainteresirati i djecu da bi ostali u nogometu. 

 

Josip Božić navodi kako bi dobra ideja bila da se manje ulaže u infrastrukturu a više u 

znanje djece, odnosno da im dođu kvalitetni treneri. 



Načelnik Željko Posavec odgovara kako smatra također da treba uključiti kvalitetne trenere. 

 

Miroslav Koprek odgovara u vezi Nogometnog centra kako se nitko ne želi priključiti, sve 

veći su troškovi prema Savezu, trebaju nove kućice. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako su naručena dva kompleta kućica, uloženo je u 

reflektore, bio je sastanak sa predstavnicima klubova. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara na pitanje u vezi Podravske ulice, kod kućnog broja 13 

se vidjelo ulegnuće, gdje se stvara određena količina vode i to smo poslali Collasu odnosno 

vodogradnji. U Ulici braće Radić također je ulegnuće, nije bilo dobro tehnički izvedeno. Što 

se tiče nerazvrstanih cesta svake godine se negdje ulaže, malo se treba strpjeti oko toga. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je upravljačka struktura definirana Odlukom o 

osnivanju trgovačkog društva PRIRODA d.o.o., ima voditelja, sistematizaciju poslovanja. 

Navodi kako se to može napismeno sprintati i dostaviti skupa sa programom rada. 

 

Matija Košić navodi da zna da se budu morali malo strpjeti za asfalt i pita ko se ima brigati 

da nisu grabe na cesti? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je kad se raspisala javna nabava za kanalizaciju 

tad su ugovoreni izvođači koji nisu imali obvezu dostaviti terminski plan, cilj im je napraviti što 

više kanalizacije, a ne rade završni sloj i asfalt. Međutim svako ih se jutro obavještava da 

treba zavoziti prekope u Novoj Vesi. Također, krenulo se s pripremom asfalta. Može se 

poslati službeni apel vijećnika. Potrebno je još malo strpljenja. 

 

Točka 5. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Bedenik zaključuje rad 3. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Petrijanec u 20:35 sati. 

 

Zapisnik se usvaja na ____sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec ______________. 

 

Zapisničarka:         Potpredsjednik Općinskog vijeća 

Ankica Košić                    Zvonko Bedenik, dipl.ing.str., v. r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Prilozi: 
1. Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 24. lipnja 2021. godine 
2. Odluka o imenovanju općinskog načelnika Općine Petrijanec Skupštinom društva 

PRIRODA d.o.o. 

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu „Ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju 

kulturnog centra Zelendvor“ 

 


