
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/1 
URBROJ: 2186-6-01/1-22-12 
Petrijanec, 15. lipnja 2022. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 

broj 31/21) sazvana je 12. sjednica Općinskog vijeća za dan 15. lipnja 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 12. 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. Marijan Ljubić, 7. Rudolf Potočnjak, 8. Goran Kišić 9. Ines 

Kurečić, 10. Gordana Vidović  

 

Sjednici opravdano nisu nazočni: Miroslav Koprek, Josip Božić, 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 12. sjednicu Općinskog vijeća vijećnici su dobili sljedeći  

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća od 19. svibnja 2022. godine 

2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2022. godini 

3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Petrijanec 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

5. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Petrijanec 



6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Petrijanec 

7. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i 

komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin 

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

9. 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 11. sjednice Općinskog vijeća od 19. svibnja 2022. godine 

 

Martin Evačić pita da li ima netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 11. 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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijanec od 19. 

svibnja 2022. godine. 

 

 
Točka 2. 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2022. godini 

 

Martin Evačić navodi kako je Odluka primljena s materijalima za 12. sjednicu. Ukoliko netko 

ima dodatni prijedlog za dodjelu javnih priznanja može predložiti. 

 

Martin Evačić čita kome će se dodijeliti zahvalnica, pohvalnica, povelja počasnog građanina 

i nagrada za životno djelo. 

 

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 Odluku o dodjeli javnih 

priznanja Općine Petrijanec u 2022. godini. 

 

 

Točka 3. 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 



Načelnik Željko Posavec navodi kako se u Odluci predlažu Osnovna škola Petrijanec i 

Priroda d.o.o. kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. U Odluci se može 

vidjeti od kojih ugroza nas može zaštititi koja pravna osoba. 

 

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 Odluku o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijanec. 

 

Točka 4. 

Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić navodi kako se daju prijedlozi za članove Etičkog odbora, te su se prijedlozi 

usuglasili. U Etički odbor može se imenovati predsjednik koji ne smije biti iz političke stranke i 

dva člana, jedan iz vladajuće stranke i jedan iz oporbe. Za predsjednika Etičkog odbora 

predlaže se Ivan Mihalina, on nije član političke stranke. Iz vladajuće stranke se predlaže 

Rudolf Potočnjak, a iz oporbe Matija Košić. 

 

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 Odluku o osnivanju i 

imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Petrijanec. 

 

Točka 5. 

Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić napominje kako se u Vijeće časti mogu imenovati predsjednik i članovi koji ne 

smiju biti nositelji političkih dužnosti ni stranke u Općinskom vijeću, te čita predložene 

članove. 

 

Martin Evačić otvara raspravu. 
 

Matija Košić navodi ukoliko se sad treba prihvatiti Odluka neka se prihvati ili ukoliko je 

moguće da se odgodi te stavi na sljedeću sjednicu. 

 

Diana Kovačić pita zašto od predloženih članova nije predložena nijedna žena. 

 
Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se točka stavi na sljedeću 

sjednicu Općinskog vijeća. 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec jednoglasno je prihvatilo prijedlog predsjednika 

Općinskog vijeća da se točka stavi na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća. 



Točka 6. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Petrijanec 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako je Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju donijeta 

2020. godine. Sada se predlaže izmjena i dopuna Odluke, za zamjenika predsjednika 

predlaže se Leonardo Sakač, novi načelnik Policijske postaje Varaždin, te su izmjenjena još 

dva člana. 

 

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 Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Petrijanec. 

 

 

Točka 7. 

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i 

komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin 

 

Martin Evačić daje riječ načelniku Željku Posavcu. 

 

Načelnik Željko Posavec navodi kako se ušlo u ITU mehanizam urbanog područja 

Varaždin. Trenutno se dogovaraju koji bi to projekti trebali biti financirani iz Ministarstva 

regionalnog razvoja. Odluku bi trebali što prije donijeti kako bi Grad Varaždin također mogao 

donijeti Odluku. 

 

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 Odluku o davanju 

pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog 

akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin. 

 

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Rudolf Potočnjak ima pitanje, pošto su Županija i Općina proglasile elementarnu nepogodu, 

budući da imamo Povjerenstvo na razini Općine, bilo bi dobro da se sastane te donese 

zaključak koliko je štete. 

 



Načelnik Željko Posavec odgovara što se tiče elementarne nepogode, tu su veoma kratki 

rokovi, već drugi dan se treba javiti da li je bila elementarna nepogoda. Tuča je proglašena 

elementarnom nepogodom, bilo je trinaest prijava OPG-ova za štetu. Šteta nije velika ovaj 

put, što je dobro. 

 

Diana Kovačić ima pitanje pošto Nova Ves ima novi asfalt, promet je katastrofa, te predlaže 

da se na nekoliko točki stave ležeći policajci ili ako postoji drugi način, ljudi se žale na 

promet. 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara ukoliko se radi o Ulici Florijana Bobića, to je županijska 

cesta, potrebno je obaviti nekoliko stvari, naći lokaciju ležećih policajaca, ne smije biti izvan 

naselja. Treba suglasnost Županijske uprave za ceste, Ministarstva unutarnjih poslova i 

suglasnost Županije da je projekt u skladu s propisima. Županijska uprava za ceste traži i 

suglasnost četiri susjeda s lijeve i desne strane. Projektna dokumentacija može se napraviti. 

 

Marijan Ljubić ima pitanje od ljudi koji žive u Ulici Miroslava Krleže, kod ambulante je grmlje 

jako zaraslo na cestu, tko održava to? 

 

Načelnik Željko Posavec odgovara kako je vlasnik Veterinarska stanica te je njima upućeno 

upozorenje u vezi održavanja. 

 

 

Točka 9. 

Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zaključuje rad 12. 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 11. sjednice Općinskog vijeća od 19. svibnja 2022. godine 

2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2022. godini 

3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Petrijanec 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Petrijanec 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Petrijanec 

6. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i 

komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin 

 
 


