
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    024-01/22-01/1 
URBROJ: 2186-6-01/1-22-2 
Petrijanec, 13. siječnja 2022. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 8. sjednica Općinskog vijeća za dan 13. siječnja 2022. godine u 

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

te je izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Nazočni vijećnici: 1. Martin Evačić, predsjednik Općinskog vijeća, 2. Zvonko Bedenik, 

potpredsjednik Općinskog vijeća, 3. Matija Košić, potpredsjednik Općinskog vijeća, 4. Diana 

Kovačić, 5. Ines Krobot, 6. Miroslav Koprek, 7. Rudolf Potočnjak, 8. Goran Kišić, 9. Josip 

Božić, 10. Gordana Vidović 

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Ivana Dombaj, Ines Kurečić, Vesna Bednjanić 

 

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

Jedinstvenog upravnog odjela 

 

 

 
 UTVRĐIVANJE KVORUMA I IMENOVANJE ZAPISNIČARA 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić utvrđuje kvorum i konstatira da je prisutno 10 

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. 

 

Martin Evačić prelazi na USVAJANJE DNEVNOG REDA. 

 

Uz poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. elektroničke sjednice Općinskog vijeća od 30. prosinca 

2021. godine 

2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 

01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine 



Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine 

3. Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice na području općina 

Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica 

4. Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva 

Priroda d.o.o. 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 

izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

5. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

6. Razno 

 
 
Martin Evačić, predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na usvajanje. 

Sa 10 glasova „ZA“ prihvaća se prijedlog dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 7. elektroničke sjednice Općinskog vijeća od 30. prosinca 

2021. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 7. elektroničke 

sjednice te otvara raspravu.  

 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 7. elektroničke sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

od 30. prosinca 2021. godine. 

 

 
Točka 2. 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 

01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se u Polugodišnjem izvješću navodi da je zaposleno 

četiri službenika. Navode se odluke i akte koji su doneseni, pobrojani su zaključeni ugovori. 

Navode se projekti koji su prijavljivani na natječaje. Za Odluku koja je donesena za Kulturni 

centar Zelendvor u tijeku je administrativna provjera. Prijavljen je projekt Stara škola na 

Ministarstvo kulture i medija. Prijavljena je oborinska odvodnja i nogostup u Novoj Vesi 

Petrijanečkoj. Prijavljen je projekt transparentost i digitalizacija općinske uprave. Proveden je 

projekt nogostupa sa ŽUC-om. Završena je sanacija nerazvrstanih cesta. Završena je 

adaptacija Vatrogasnog doma u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Raspisana je nabava komunalne 

opreme. Navedene su razne protokolarne obveze. 



Treću godinu zaredom Općina Petrijanec dobila je najveću ocjenu peticu za transparentnost 

proračuna, što se posebno zahvaljuje Jedinstvenom upravnom odjelu, pročelnici, 

računovodstvu. Održane su razne radionice, manifestacije. Udruga umirovljenika provela je 

prvu godinu projekta raznih likovnih radionica. Dodijeljeno je 70 stipendija za nadarene 

učenike srednjih škola i studente. Isplaćene su božićnice za umirovljenike. Održana je 

uvodna konferencija Zaželi projekta, 27. siječnja je završna konferencija. 

Podijeljene su žute kante za plastiku. Problem predstavlja otpad, poticajna naknada stalno 

raste. 

Posebno se zahvaljuje Jedinstvenom upravnom odjelu te vijećnicama i vijećnicima na 

uspješnoj suradnji. 

 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Polugodišnje izvješće o 

radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 

2021. godine i Odluku o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog 

načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine. 

 

 

 

Točka 3. 

Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice na području općina 

Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je uz ovu Odluku bio priložen i prijedlog sporazuma 

kako bi lakše razumjeli o čemu se radi. Turistička zajednica bi se zvala Sjever Zagorje. 

Inicijativa je bila načelnika Općine Cestica Mirka Korotaja. Na Ministarstvu turizma se otvara 

novi natječaj koji bi mogao sufinancirati lokalne turističke zajednice. Na područjima tih općina 

zabilježen je porast noćenja i otvara se sve više kuća za odmor. Što se tiče financija, 

izračunato je sukladno popisu stanovnika za Općinu Petrijanec će biti 29.000,00 kn. 

Predstoje još neke druge aktivnosti, Statut i ostalo što treba napraviti izvijestiti će se na 

sljedećim sjednicama. 

 

Martin Evačić navodi kako je to hvalevrijedno, te bi se tu moglo promovirati Zelendvor i lovni 
turizam. 
 
Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Josip Božić pita da li filmska industrija spada u turističko ili je to zasebni sektor? U Strmcu 
ima poligon tipa filma koji je postigao vrhunski rezultat, ako postoji mogućnost da se poligon 
iskoristi. 
 
Martin Evačić odgovara kako se može vidjeti da li se što može napraviti. 
 



Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o pokretanju 

inicijative za osnivanje Turističke zajednice na području općina Cestica, Donja Voća, 

Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica. 

 

 

 

Točka 4. 

Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva 

Priroda d.o.o. 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 

izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je Priroda d.o.o. osnovana 22.12.2016. godine. 

Skupštinu društva čine direktor i načelnik. Uglavnom se bavi održavanjem javnih zelenih 

površina, dječjih igrališta, sportskih terena, društvenih domova, upravljanje grobljem. Ima 

zaposlena četiri djelatnika. Izvješće se odnosi na razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

godine. Glede usporedbe cijene su puno manje od ostalih koncesionara. Cijene su manje za 

košnju, malčiranje i zimsku službu. Kupljena je nova kosilica sa kojom se velike površine 

mogu brzo pokositi. Priroda d.o.o. ima vanjski računovodstveni servis. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 10 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Izvješće trgovačkog 

društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 

izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

 

 

Točka 5. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Načelnik Željko Posavec čita pismeni odgovor Hrvatskih šuma koji je bio upućen njima u 

vezi nadzora sječe šuma a odnosi se na pitanje vijećnika Josipa Božića od 6. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Načelnik Željko Posavec dao je u fizičkom obliku dopis Josipu Božiću, odgovor na pitanje 

za Hrvatske šume. 

 

Načelnik Željko Posavec dao je u fizičkom obliku dopis Matiji Košiću, odgovor na pitanje za 

Hrvatske ceste. 



Točka 6. 

Razno 

 

Goran Kišić navodi kako se po Strmcu počelo nešto orati, da li bude išlo asfaltiranje. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako bude išlo asfaltiranje u idućih mjesec dana ako 

bude vrijeme dozvolilo. 

 

Josip Božić navodi kako pri Romskom naselju, trasa od zavoja prema gore, dosta kritično je 

postalo što se tiče smeća. Sve je razbacano i psi lutaju okolo. Tu djeca čekaju autobus. Moli 

da se poduzme nešto oko toga. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se zbog toga smeća plaća velika poticajna naknada, 

poduzimalo se više toga, međutim pomaka nema. 

 

Josip Božić navodi kako bi se trebalo uključiti ravnateljicu i školu da se to riješi. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se može njih uključiti. 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 8. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Petrijanec u 19:50 sati. 

 

Zapisnik se usvaja na ____sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijanec ______________. 

 

 

Zapisničarka:         Predsjednik Općinskog vijeća 

Ankica Košić                         mr. sc. Martin Evačić, v. r. 

 
 
 
 
 
 
PRILOZI: 

1. Zapisnik sa 7. elektroničke sjednice Općinskog vijeća od 30. prosinca 2021. godine 
2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 

01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2021. godine 

3. Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Turističke zajednice na području općina 

Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica 

4. Izvješće trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijsko izvješće trgovačkog društva 

Priroda d.o.o. 

Zaključak o usvajanju izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. i financijskog 

izvješća trgovačkog društva Priroda d.o.o. 

 


