ZAPISNIK
sa 15. sjednice
Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri
održane dana 11.02.2015. godine s početkom u 18,00 sati
u prostoriji vijećnice
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća gosp. Dražen Crnčec.
Od ukupno 13 članova Općinskog vijeća sjednici su bili prisutni sljedeći članovi:
Dražen Crnčec - predsjednik Općinskog vijeća, Mladen Dobranić - zamjenik
predsjednika Općinskog vijeća, Milan Jaklin, Ivica Kutnjak, Martin Srša, Sanja
Hadela, Anica Brezovački, Krunoslav Colar, Zdravko Kutnjak, Tatjana Hažić .
Opravdani: Anđelko Tomšić, Marijan Bogdan, Branko Polanec.
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni:
Franjo Makovec - načelnik općine,
Petra Novinščak - zamjenica načelnika općine,
Manuela Sklepić - tajnica općine,
Andrija Boris - predsjednik MO Lapšina,
Damir Bogdan - zamjenik predsjednika MO Lapšina,
Stjepan Mesarić - novinar,
Vlado Trstenjak - novinar.

Predsjednik OV je predložio nadopunu dnevnog reda, koji su nazočni primili u
pozivu na sjednicu, u točki 3. Sanacija odlagališta smeća u Lapšini, koji je pročitan
i jednoglasno prihvaćen.

DNEVNI RED
1. Potvrđivanje Zapisnika sa 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća i provođenje
zaključaka sa istih sjednica,
2. Aktualni sat,
3. Sanacija odlagališta smeća u Lapšini,
4. Izvješće Načelnika o radu za 2014. godinu,
5. Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijama i postupku javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora Centra za posjetitelje Sveti Martin na Muri,
6. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini,
7. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Sveti Martin na
Muri,
8. Ostala pitanja i prijedlozi.

1

Ad 1.)
Potvrđivanje Zapisnika sa 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća i provođenje
zaključaka sa istih sjednica
Dražen Crnčec - predsjednik OV - daje Zapisnik sa 13. sjednice održane 17.12.2014.
godine i 14. svečane sjednice održane 27.12.2014. godine na potvrđivanje, koje je
Općinsko vijeće jednoglasno, od ukupno 10 prisutnih članova Općinskog vijeća,
prihvatilo.

Ad 2.)
Aktualni sat
Načelnik Općine Franjo Makovec informira nazočne o aktualnostima:
- načelnik informira o ulaganjima u gospodarskoj zoni,
- počelo projektiranje ceste u Jurovčaku,
- projekt multimedijalna dvorana u Centru za posjetitelje kandidirat će se prema
Ministarstvu turizma, prezentacija projekta održat će se u Zagrebu,
- 26. travnja održat će se Tour of Croatia, velik događaj za općinu, priprema se
dionica, svjetski poznat festival biciklizma, općina i turistička zajednica financirat
će manifestaciju sa 30.000,00 kuna,
- obavljen je razgovor sa predstavnicima tvrtke LUK OIL u svezi izgradnje
benzinske, očekuje se da će se ići u realizaciju iste, dogovara se i o opskrbnom
centru,
- projekti Eko-poučna turistička staza i Skelarska kuća - nastavljaju se radovi u
ožujku i travnju,
- započeo projekt Međimurske prirode, očuvanje međimurskog autohtonog konja,
projektu se protivi Novinščak Zvonko koji tamo ima ispašu krava,
- u petak 13. veljače, 06. i 13. ožujka održat će se zborovi mještana.
Predsjednik OV zahvaljuje načelniku te daje riječ zamjenici načelnika. Zamjenica
načelnika informira o projektu širokopojasnog interneta:
- radi se o projektu za dostizanje veća brzine interneta, Međimurska županija je
podijeljena u 3 sektora, 1 faza traje godinu i pol - izrada projektne dokumentacije,
studija izvodljivosti, ona se dostavlja vijeću, 2 faza - plan razvoja, 3/4 mreže bi se
prenijelo na optički kabel, to bi trebalo osigurati 100% brzi internet svim
kućanstvima.
Predsjednik OV otvara raspravu, daje mogućnost vijećnicima za pitanja.
Tatjana Hažić postavlja pitanje u svezi ceste u Jurovčaku, mještani traže da se cesta
privremeno sanira, želi znati da li se može udovoljiti zahtjevu za privremenu sanaciju.
Načelnik odgovara da će se u proljeće očistiti kanal i sanirati koliko bude moguće.
Ivica Kutnjak pita za put u Žabniku prema gmajni. Načelnik odgovara da će se put riješiti
s projektom Međimurske prirode.
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Ad 3.)
Sanacija odlagališta smeća u Lapšini
Predsjednik OV pozdravlja i predstavlja prisutne članove MO Lapšina uz napomenu da je
danas prilika da se donese par zaključaka vezano uz odlagalište. Načelnik je razgovarao
sa mještanima Lapšine i predložio da se deponij ne miče, da se sanira po rubovima gdje
se smeće vidi i da se napravi ispitivanje tla. Predlaže da se donese zaključak da se
naprave 4 stvari, da se navozi zemlja, napravi analiza tla, počisti uz bok odlagališta i
postavi mreža te da se napravi studija utjecaja na okoliš. To bi trebalo odraditi u
proljeće, već u ožujku. Martin Srša predlaže da ako dolazi do erozije tla treba staviti
mrežu i posijati travu. Daje se riječ predstavnicima MO Lapšina. Damir Bogdan se slaže s
rečenim, ali također misli da treba surađivati s nadležnim ministarstvom. Andrija Boris
smatra da to nije samo Lapšinsko smeće već smeće cijele općine, predaje potpise
mještana Lapšine koji žele da se smeće makne jer je to ilegalno odlagalište, zašto se to ne
bi saniralo, zašto u Proračunu nema stavke za sanaciju odlagališta u Lapšini.
Predsjednik OV predlaže sljedeće zaključke: da se navozi zemlja, da se bočno
položi mreža, da se uz pomoć MO Lapšina bočno očisti, da se izvrši ispitivanje tla i da se
traži mišljenje nadležne institucije, po potrebi na bočnoj strani posija trava. Održat će se
zbor mještana u Lapšini i tamo raspraviti i čuti mišljenje mještana. Određene stvari
mogu se odraditi u ožujku.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske
županije“ broj 07/2013), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 15. sjednici
održanoj dana 11.02.2015. godine, jednoglasno, od ukupno 10 prisutnih članova
Općinskog vijeća, donosi
ZAKLJUČAK O SANACIJI ODLAGALIŠTA SMEĆA U LAPŠINI
Nakon rasprave o sanaciji odlagališta smeća u Lapšini, Općinsko vijeće Općine Sveti
Martin na Muri donosi zaključak:
- da se navozi zemlja po potrebi,
- da se bočno položi mreža,
- da se uz pomoć mjesnog odbora izvrši čišćenje u neposrednom okruženju
odlagališta,
- da se izvrši ispitivanje i analiza tla uz mišljenje nadležne institucije,
- da se po potrebi bočne strane zatrave.

Ad 4.)
Izvješće Načelnika o radu za 2014. godinu
Načelnik ukratko govori i objašnjava što piše u Izvješću.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske
županije“ broj 07/2013), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 15. sjednici
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održanoj dana 11.02.2015. godine, jednoglasno, od ukupno 10 prisutnih članova
Općinskog vijeća, donosi
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA
ZA 2014. GODINU
Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Sveti Martin na Muri za 2014. godinu.

Ad 5.)
Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijama i postupku javnog natječaja za
davanje u zakup poslovnog prostora Centra za posjetitelje Sveti Martin na Muri
Predsjednik OV objašnjava kako se na vijeću već odlučivalo o zakupu u okviru Pravilnika
odnosno Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, no sad treba donijeti uvjete
i kriterije javnog natječaja za konkretni slučaj. Daje riječ zamjenici načelnika. Zamjenica
načelnika objašnjava proceduru objave natječaja i točke Odluke koja je usklađena s
Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. U članku 4. predlaže izmjenu
djelatnosti u skupini restorani. Predsjednik OV objašnjava da se treba držati rokova
objave u Službenom glasniku Međimurske županije, slaže se s nadopunom u članku 4.
Tatjana Hažić bi izbacila i pizzerija, predlaže da se možda Ugovorom definira djelatnost.
Martin Srša govori da je već dati rok poslovanja u Mlinarskoj kući. Načelnik odgovara da
Davor Kocen tvrdi kako nije imao zarade u proteklom razdoblju, da ima dosta gostiju za
vikend, ali jako malo kroz tjedan. Zamjenica načelnika govori kako zbog privremenog
zakupa nije imao interesa za većom promocijom. U Ugovoru treba definirati detalje,
mora postojati obostrani interes. Krunoslav Colar pita u svezi cijene zakupa, smatra da je
1.500,00 kuna mjesečno premalo. Anica Brezovački pita u svezi grupa koje dolaze,
smatra da je probni rok dati te treba napraviti analizu, također smatra da je 1.500,00
kuna premalo, postavlja pitanje što će biti ako bude samo jedan ponuđač. Dobiva
odgovor da ako se na natječaj javi više ponuđača, dobiva onaj koji ponudi veću cijenu
zakupa. Martin Srša smatra da je 5 zaposlenih previše, Anica Brezovački se slaže, smatra
da je lokacija interesantna i za obiteljska druženja. Načelnik govori da se treba fokusirati
na dvoranu, ulaznice za mlin i skelu, sve ostalo je dodatna ponuda. Zdravko Kutnjak
predlaže da se uzmu konkretne informacije. Tatjana Hažić smatra da Davor Kocen treba
dati izvještaje.
Predsjednik OV rezimira da je kriterij 3 zaposlena, najam 1.500,00 kuna uz uvjet da se
podnese izvještaj o radu i financijski izvještaj. Anica Brezovački predlaže najam 2.000,00
kuna.
Temeljem članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,
146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.), članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11), članka 6., stavka 3. i 4. Odluke o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj
10/2014) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik
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Međimurske županije“ broj 07/2013-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti
Martin na Muri na 15. sjednici održanoj dana 11.02.2015. godine, od ukupno 10
prisutnih članova Općinskog vijeća, 8 vijećnika za i 2 vijećnika protiv, donosi
ODLUKU
o uvjetima, kriterijima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora Centra za posjetitelje Sveti Martin na Muri
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji te postupak javnog natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora Centra za posjetitelje Sveti Martin na Muri, koji se nalazi u
Žabniku, na desnoj obali rijeke Mure, kat.čest. br. 6098/4, k.o. Sveti Martin na Muri. U
zakup se daje poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od info centra, prostora za
ugostiteljsku djelatnost (šank i prostor za pripremu hrane), zavičajne zbirke u stražnjem
dijelu prostorije, 3 sanitarna prostora, terasa i stepenište, spremište, neto površine cca.
151,25 m2.

Ad 6.)
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni
glasnik Međimurske županije“ broj 07/2013-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Sveti Martin na Muri na svojoj 15. sjednici održanoj dana 11.02.2015. godine,
jednoglasno, od ukupno 10 prisutnih članova Općinskog vijeća, donosi slijedeću
ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini
Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri je na svojoj 8. sjednici od 16.9.2014.
donijelo Odluku o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od
požara (Klasa:214-01/14-01/19; Urbroj:2109-17/14-01/10) prema kojoj se određuju
mjere upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje
treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati
stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara. Program zaštite od požara te Plan
upoznavanja stanovništva s zaštitom od požara potrebno je donijeti do 30. lipnja 2015.
godine.

Ad 7.)
Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Sveti Martin na
Muri
Zamjenica načelnika objašnjava da je prijašnja Odluka iz 2012. godine sa 70 pripadnika,
nova Odluka ima 33 pripadnika, prema stručnoj procjeni i prijedlogu Ladislava Soke. U
civilnu zaštitu ne ulaze pripadnici DVD-a.
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Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10.) i temeljem članka 3. i 5. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj:
111/07) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske
županije“ broj 07/2013-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri
na 15. sjednici održanoj dana 11.02.2015. godine, jednoglasno, od ukupno 10 prisutnih
članova Općinskog vijeća, donosi
ODLUKU
o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Sveti Martin na Muri
Osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Martin na Muri veličine 1
Tima CZ koji broji ukupno 33 pripadnika.

Ad 8.)
Ostala pitanja i prijedlozi
Načelnik obavještava da je napravljen Registar nerazvrstanih cesta. Predsjednik OV
govori da su u materijalima za vijeće poslane razne informacije na uvid i čitanje.
Mladen Dobranić pita da li stranicu Općine uređuje Ivica Kutnjak, napominje da su na
stranici stari podaci za Udrugu voćara, vinogradara i povrćara. Dobiva odgovor da u
uredu preda podatke koje treba izmjeniti. Mladen Dobranić također obavještava vijeće
da će se održati 10. stručno savjetovanje voćara od 26. 02. do 28. 02. u Toplicama Sveti
Martin u Termama Sveti Martin. Predsjednik OV daje informaciju da 12.02. završava
natječaj za dodjelu stipendija, sjednica u svezi toga održat će se na kraju drugog mjeseca
ili početkom trećeg mjeseca. Martin Srša pita u svezi edukacije za pesticide, kako općina
namjerava sufinancirati troškove polaznika edukacije. Mladen Dobranić odgovara da i
županija sufinancira dio, treba ispuniti obrasce koji se mogu podići u uredu općine te ih
predati u županiji, općina će svoj dio rješiti. Načelnik prenosi pozdrave Ivane Živčec iz
Milana.
Predsjednik OV je zaključio sjednicu u 19:33 sati.

Za točnost izvoda:

Predsjednik OV

Manuela Sklepić

Dražen Crnčec
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