
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    024-01/22-01/1 
URBROJ: 2186-6-01/2-22-5 
Petrijanec, 31. siječnja 2022. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 9. sjednica Općinskog vijeća za dan 31. siječnja 2022. godine u 

Velikoj dvorani Društvenog doma u Petrijancu, Trg svetog Petra 8, s početkom u 19:30 sati 

te je izrađen sljedeći 

 

ZAPISNIK 
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Nazočni vijećnici: 1. Martin Evačić, predsjednik Općinskog vijeća (ZOOM aplikacija), 2. 

Zvonko Bedenik, potpredsjednik Općinskog vijeća, 3. Matija Košić, potpredsjednik Općinskog 

vijeća, 4. Diana Kovačić (ZOOM aplikacija), 5. Ines Krobot, 6. Ivana Dombaj, 7. Miroslav 

Koprek (ZOOM aplikacija), 8. Rudolf Potočnjak, 9. Goran Kišić (ZOOM aplikacija), 10. Ines 

Kurečić, 11. Josip Božić, 12. Vesna Bednjanić (ZOOM aplikacija) 

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Gordana Vidović 

 

Sjednici su nazočni: Željko Posavec, općinski načelnik (ZOOM aplikacija), 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 9. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća od 13. siječnja 2022. godine 

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora 

„Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220 



4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu 

 

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA 

 

5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu „Izgradnja rotacijskog parkinga kod groblja 

u Petrijancu“ 

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

7. Razno 

 
Zvonko Bedenik utvrđuje da se u 19:32 priključuje na sjednicu predsjednik Općinskog vijeća 
Martin Evačić (preko ZOOM aplikacije), te konstatira da je prisutno 12 vijećnika od ukupno 
13 vijećnika. 
 
Zvonko Bedenik, potpredsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na usvajanje. 

Sa 12 glasova „ZA“ prihvaća se prijedlog dnevnog reda i prijedlog izmjene i dopune 
dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća od 13. siječnja 2022. godine 

 

Zvonko Bedenik pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 8. sjednice te 

otvara raspravu.  

 

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

12 glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 13. siječnja 

2022. godine. 

 

 
Točka 2. 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

 

Zvonko Bedenik daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se prema Zakonu o gospodarenju otpadom mora 

donijeti nova Odluka do 31. siječnja. U novoj Odluci ne mijenja se broj odvoza, mobilno 

reciklažno dvorište je i dalje na usluzi. Cijela Varaždinska županija ima problem sa 

odlaganjem otpada. Jerovec bi prema Planu gospodarenja otpada trebao biti odlagalište za 

Varaždinsku županiju. Može se misliti koji su to troškovi odvoza ako se odlaže na odlagališta   

udaljene destinacije. Odluka je bila na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 30 dana, 

nije pristiglo niti jedno mišljenje niti prijedlog. Razlika je u načinu prikupljanja komunalnog 

otpada, na našem području ima nekoliko vrsta otpada za različite kante, vreće, radi se o 

plastici, papiru, tekstilu i staklu. U odvojeni reciklabilni otpad spada prema Zakonu o 

gospodarenju otpadom sav onaj otpad koji se odvaja i ide u razvrstavanje. Radilo se 

istraživanje tržišta, bili smo u kontaktu sa nekim privatnim koncesionarima. Cijena 

predložena od Čistoće je 74,01 kn za korisnike koji su kućanstva kojima se odvozi biootpad, 



58,00 kn bi bila cijena ako se potpiše izjava u vezi kompostiranja biootpada. Drugi 

koncesionari prema istraživanju tržišta nam ne mogu za manju cijenu sigurno odvoziti otpad. 

Što ćemo se danas dogovoriti tako će Općina postupiti, ako ćete vi reći da ne prihvatimo 

odluku i da raspišemo natječaj za koncesiju, mi ćemo raspisati. Navodi kako smatra osobno 

da će se teško naći boljeg koncesionara od javnog davatelja usluge Čistoće. Prijedlog 

Odluke je poslan u materijalima, ako imate nešto za pitati, mi ćemo odgovoriti. 

 
Zvonko Bedenik otvara raspravu. 
 
Vesna Bednjanić pita za čipiranje, to budu čipovi koji se budu očitavali koliko puta je 
odvoženo smeće? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako su crne kante već čipirane, cijenu minimalne javne 
usluge već plaćamo kao konstantu, znači mijenja se samo visina cijene minimalne javne 
usluge. 
 

Nakon rasprave, potpredsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 12 

glasova „ZA“ donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o načinu pružanja 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. 

 

 

Točka 3. 

Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora 

„Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220 

 

Zvonko Bedenik daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se radi o dijelu poslovnog prostora koji nam sada 

stoji prazan. Ta zgrada se namjerava prijaviti na energetsku obnovu zgrade.  

 

Zvonko Bedenik otvara raspravu. 
 
Martin Evačić pita da da li je to prostor gdje je bila pekara? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara da je tu bila pekara. 
 
Zvonko Bedenik pita da li se za prostor iznad gdje je bila pekara ima u planu da se dogradi 
nešto iznad? 
 
Načelnik Željko Posavec odgovara kako je trenutno u projektu zamjena krovišta, uvođenje 
grijanja u tavanski prostor, obnova svih prozora, fasade. Druga faza bi trebala biti 
nadogradnja. 
 
Nakon rasprave, potpredsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 12 

glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o raspisivanju 

natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora „Poslovna zgrada Ulica 

Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220. 



Točka 4. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu 

 

Zvonko Bedenik daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je u Odluci raspoloživo 26.000,00 kn za vijećnike. 

Sredstva se uplaćuju na žiro račun političke stranke. 

 

Zvonko Bedenik otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te potpredsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 

12 glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o raspoređivanju 

sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu. 

 

Točka 5. 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu „Izgradnja rotacijskog parkinga kod groblja 

u Petrijancu“ 

 

Zvonko Bedenik daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako bi se gradilo na česticama koje su već kupljene. LAG 

Sjeverozapad raspisuje natječaj za ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Imali bi rotacijski 

parking sa ulazom gdje je sadašnji ulaz kraj one male kućice i nova parkirna mjesta. 

Potreban nam je jedan ovakav parking s više mjesta. Dobili smo također odgovor da nije 

potrebno provoditi studiju utjecaja na okoliš od Varaždinske županije te smo ishodili uvjete. 

Za Novu Ves će se isto prijaviti na natječaj, tamo bi se trebalo proširiti groblje i jedan dio 

napraviti parkiralište. 

 

Zvonko Bedenik otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te potpredsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Sa danih 

12 glasova „ZA“  donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo Odluku o davanju 

suglasnosti za provedbu „Izgradnja rotacijskog parkinga kod groblja u Petrijancu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Točka 6. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Matija Košić ima pitanje koje se tiče proširenja Krizmanove u Novoj Vesi, ako bi mi mogli 

pojasniti koji je misaoni proces prethodio tome da na jednoj ulici imamo dva izvođača radova 

odnosno kad možemo očekivati početak radova na drugoj dionici odnosno drugom dijelu 

ceste? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je Ulica Hinka Krizmana bila u sklopu projekta 

Aglomeracije, nekoliko puta na Vijeću se govorilo da ceste 3 m širine financira samo projekt 

Aglomeracije, dakle preko Varkoma, Varkom je ugovorio izvođača Vodogradnju. 

Vodogradnja ima zadatak da postavi cijevi (glavni vod) napravi priključke, sanira ceste širine 

do 3 m. Tako da se raspisivala nabava za razliku širine ceste od 3 m do 5 m, to se reklo na 

prethodnim Vijećima, i dobili smo izvođača koji nije Vodogradnja jer se Vodogradnja nije 

javila na natječaj, zašto se nije javila, vjerojatno jer nema kapaciteta za takav veliki posao. 

Kada su ugovoreni kvadrati koji su razlika ceste koja je duga 486 m za širinu od 2 m, tada je 

postojalo pitanje tko će napraviti preostala 3 m koja su dogovorena u sklopu Aglomeracije. 

Dakle, ne žele se propustiti sredstva u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija koja nam nudi EU. Radi se o tome da se prišparalo oko 600.000,00 kn sa takvom 

izgradnjom ceste. Izvođač je tražio produženje rokova radova. 

 

Matija Košić navodi kako je pitanje postavljeno u razgovoru sa susjedima da ne bi došlo do 

dezinformacija, jer priča se da su dva izvođača radova jer je Vodogradnja došla do broja 29, 

a što je sa ostatkom ulice, pričamo o duljini? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara, znači ne može jedan raditi pola ceste po dužini iz 

jednostavnog razloga jer nitko ne želi dati jamstvo poslije za to, on daje jamstvo za cijelu 

cestu, može dati dužinski na pola ceste. Od 7.2. se nastavljaju dalje radovi sa izvođačem koji 

je ugovoren od strane Općine. 

 

Vesna Bednjanić pita za poljske puteve, kako ide to održavanje poljskih puteva s obzirom 

da su to sve razorali, kako često se saniraju, koga treba obavijestiti o tome da to napravi? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je u proračunu planirano 620.000,00 kn za 

sanaciju poljskih puteva. Trenutno se razgovara sa jednom tvrtkom koja ima jednu dobru 

metodu sa cementnim vapnom, malu čvršću podlogu sa šljunkom za te poljske puteve. Do 

kraja godine bude se vjerojatno raspisao natječaj na Ministarstvu prostornoga uređenja, 

graditeljstva i državne imovine, gdje bi se moglo prijaviti sanaciju tih puteva, prvu fazu. 

 

Vesna Bednjanić navodi kako je onaj dio od trokuta kuće do kanala katastrofa, ne može se 

biciklom proći, ni pješice, tko sad to održava? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara da postoji problem kod više puteva, u projektu su glavni 

putevi da bi se trebali zavoziti cementnim vapnom, treba malo strpljenja. 

 

Zvonko Bedenik navodi kako se puno ulaže u poljske puteve međutim ljudi, neki iz 

neznanja, neki iz objesti, stvarno puteve ne paze, ore se na njih. Svatko bi za sobom trebao 

počistiti, neka komunalni redar krene u akciju kontrole. 



Josip Božić ima pitanje, ako put nije ocrtan, onda kazna za put ne stoji? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je problem što katastar nije sređeni. 

 

Goran Kišić navodi, da se možda za početak krene sa upozorenjima u vezi toga. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se slaže s tim da bi trebalo poslati obavijesti u vezi 

toga. 

 

Zvonko Bedenik navodi kako ima prijedlog da se krene sa cirkularnim pismom da će se to 

kažnjavati. 

 

Josip Božić navodi kako bi Općina Cestica, Petrijanec i Ured za nacionalne manjine 

zajedno mogli pokrenuti da se kupi parcela u blizini Romskog naselja, da se tamo napravi 

groblje. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara da ne zna koliko bi to imalo efekta. Zakon o grobljima 

govori da svaki korisnik praktički sam određuje mjesto ukopa. Dakle, pokojnik s druge 

jedinice lokalne samouprave može biti ukopan i na drugoj općini ili groblju.  

 

Josip Božić navodi kako bi Općina mogla na tom groblju imati manju cijenu ukopa i time 

privući pokope romskih obitelji na to novo groblje. 

 

 

 

Točka 7. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Bedenik zaključuje rad 9. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Petrijanec u 20:16 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 8. sjednice Općinskog vijeća od 13. siječnja 2022. godine 
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora 

„Poslovna zgrada Ulica Vladimira Nazora k.br. 157“ k.o. Petrijanec, k.č.br. 220 

4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu 

5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu „Izgradnja rotacijskog parkinga kod groblja 

u Petrijancu“ 

 


