ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 30. studenog 2018. godine u
prostorijama Općine Maruševec sa početkom u 18:00 sati
SJEDNICI SU BILI NAZOČNI VIJEĆNICI:
Josip Špoljar – predsjednik Općinskog vijeća, Blanka Glavica-Ječmenica, Stjepan Ivančević,
Krunoslav Eršegović, Marijan Fatiga, Dragutin Kišić, Ivica Inkret, Josip Vrbanec, Franjo
Benkus, Marko Jurinjak i Željko Krobot
NENAZOČNI: Mario Možanić, Stjepan Ivančević, Branko Mavrek, Tomica Korpar i
Vjekoslav Bahun
OSTALI NAZOČNI:
Damir Šprem - načelnik Općine Maruševec, Mario Klapša – zamjenik načelnika, Anica
Vincek – voditeljica Službe za financije i proračun, Dragica Korpar - voditeljica zapisnika i
Renato Podbojec.
PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
D. Kišić – pitanje vezano uz Poduzetničku zonu, da li ima kakvih novosti u vezi investiranja u
Poduzetničku zonu Selnik i da li se javio koji novi investitor
Načelnik – još smo uvijek na onom interesu koji je iskazan od firme Termo Tim d.o.o. iz
Cerja Tužnog, gospodin Hanžek iz Grede je doma nešto napravio jer nije imao financijsku
konstrukciju za kupnju parcele u zoni, također imamo upit za parcelu od jedne firme koja se
bavi limarijom kao i H-metal, dostavili smo im sve tražene informacije i podatke i trenutno
čekamo njihovu povratnu informaciju. Pretpostavka je da će se nakon što H-metal počne sa
prvom investicijom u Poduzetničkoj zoni, početi javljati i drugi zainteresirani, bitno je da se
sa prvom investicijom krene.
D. Kišić – da li su se stekli uvjeti da pređemo na cijelonoćno osvjetljavanje javne rasvjete,
budući da se provodi rekonstrukcija javne rasvjete kojom prelazimo na energetski učinkovitu i
ekološku javnu rasvjetu sa kojom se postižu i uštede u potrošnji. S obzirom na potrebu za
većom sigurnosti i građana i imovine, jer se u okruženju svašta događa, osjeća se potreba da
ta rasvjeta svijetli cijelu noć. Da li razmišljamo o tome, jer neke susjedne općine prešle su na
taj novi režim.
Načelnik – u prijašnje vrijeme smo došli do zaključka da nije bilo potrebe za tim, ali u zadnjih
dva mjeseca imamo preporuke čak i od policije da bi krenuli sa drugim režimom cijelonoćne
javne rasvjete. Nećemo gledati niti te financijske uštede jer su se počele događati loše stvari i
sigurnost nam mora biti na prvom mjesto. U suradnji sa Elektrom jako brzo ćemo krenuti na
cijelonoćnu rasvjetu. Ne možemo gledati samo na financijska sredstva, na prvom mjestu nam
mora biti sigurnost. Imamo projekte za led rasvjetu za cijelu Općinu, ali nemamo
infrastrukturu od strane Elektre koja bi to podržala. Dobili smo informaciju da će se
investicije Elektre u budućem razdoblju usmjeriti na Općine Cestica i Maruševec, jer je tu
njihova najlošija infrastruktura.
Predsjednik je za sjednicu predložio slijedeći
DNEVNI RED:
1. Pitanja i prijedlozi vijećnika (Točka je apsolvirana)
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2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 20.
rujna 2018.g.
3. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2018.
godinu
4. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Maruševec za 2018. godinu
5. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
6. Donošenje 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim i srodnim
djelatnostima na području Općine Maruševec za 2018. godinu
7. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi
u 2018. godini
8. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Maruševec za 2019. godinu
9. Rasprava o prijedlogu Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2020. i 2021. godinu
10. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
11. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Maruševec – REKONSTRUKCIJA SPORTSKE GRAĐEVINE (NOGOMETNO
IGRALIŠTE) na k.č.br. 1701/2, k.o. Donje Ladanje
Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi dnevni red.
Točka 2.
Primjedbi na zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec nije bilo.
- Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 20. rujna
2018. godine.
Točka 3.
- Načelnik Damir Šprem obrazložio je prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine
Maruševec za 2018. godinu. Obrazložio je da će na kraju godine Općina imati 2.000.000 kuna
viška za investicije u idućoj godini. Ta sredstva su ušteđena u ovoj godini jer nas iduće godine
čekaju velike investicije za sanaciju cesta nakon aglomeracija, a za jedan dio Općine moramo
u idućoj godini napraviti i oborinsku kanalizaciju. Sve to zahtijevati će velika sredstva i zato
smo morali štedjeti da si osiguramo sredstva za te investicije.
Načelnik je ujedno predložio amandman na prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Maruševec za 2018. godinu – stavka 323771 Usluge agencija i studentskog servisa povećava
se sa 50.000,00 na 100.000,00 kuna i stavka 323999 Ostale nespomenute usluge – naplata 1%
prihoda od ukupno naplaćenih prihoda u vezi poreza i prireza na dohodak smanjuje se za tih
50.000,00, tako da iznosi 40.000,00 kuna. Navedeni amandman predlaže se iz razloga što će
projekt modernizacije nerazvrstane ceste koji nam vodi AZRA biti završen ove godine, te će i
naplata ići ove godine.
-

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi amandman općinskog načelnika.
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D. Kišić – realizacija je takva kakva je, bilo bi dobro i da je u 100% iznosu, ali bitno je da se
projekti realiziraju.
Načelnik – brisali smo 3 milijuna kuna za sportski centar Ivu jer je taj projekt ponovno
prijavljen ove godine i iduće godine ćemo znati da li je prošao. Prenijeli smo 50% ulaganja za
cestu Maloki čija realizacija je završila, ako uspijemo riješiti tehnički pregled ove godine,
zahtjev za sredstva ide ove godine, ali teško da će Ministarstvo to ove godine isplatiti, zato
prenosimo sredstva u iduću godinu. Prenesli smo i nabavu kanti za selektirani otpad jer je
Ministarstvo tek sada raspisalo natječaj za nabavku kanti i kante će se nabavljati u idućoj
godini. Također projekt recikliraj i profitiraj je prenijet u iduću godinu, kada će se i realizirati.
J. Vrbanec – kapitalne pomoći od Ministarstava graditeljstva i prostornog uređenja – 650.000
kuna da li će se to realizirati.
Načelnik – 650.000 kuna su sredstva koja ćemo primiti od Ministarstva graditeljstva za
sanaciju klizišta, proširenje groblja u Druškovcu i dodatno još nakon rebalansa Državnog
proračuna za nabavu vatrogasnog vozila za DVD Donje Ladanje.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
O 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC
ZA 2018. GODINU
zajedno sa
2. IZMJENAMA I DOPUNAMA
PLANA
razvojnih programa Općine Maruševec za razdoblje od 2018. do 2020. godine
(koje čine sastavni dio Proračuna)
Točka 4.
Načelnik je obrazložio da su uz Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu predložene i
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Maruševec za 2018. godinu, te svih ostalih programa čije su stavke vezane uz izmjene
stavaka u Proračunu.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
1. Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Maruševec za 2018. godinu

Točka 5.
Primjedbi na prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu nije bilo.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
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1. Izmjene i dopune
Programa utroška sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
Točka 6.
Primjedbi na prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim i srodnim
djelatnostima na području Općine Maruševec za 2018. godinu nije bilo.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
1. Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima
na području Općine Maruševec za 2018. godinu
Točka 7.
Primjedbi na 1. Izmjene i dopune Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u
2018. godini nije bilo
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
1. Izmjene i dopune
Programa raspodjele sredstava za
potrebe socijalne skrbi u 2018. godini
Točka 8.
Načelnik je obrazložio prijedlog Proračuna Općine Maruševec za 2019. godinu. Možda se čini
visokim. Zbog realnosti stavio bi ga na 20 milijuna kuna. Ali zbog prijavljenih projekata mora
biti u tom iznosu. Kulturni centar i Stambena zona Donje Ladanje planirani su samo sa
inicijalnim sredstvima jer će se isti prijavljivati na natječaje u 2019. godini. Za sportski centar
Iva prijavljen je projekat i postoji mogućnost da to dobijemo pa to moramo i planirati u
Proračunu, a to onda znatno povisuje visinu Proračuna. Prihodi od poreza i dalje ostaju
kontinuitet i to ostavlja mogućnost za daljnji rad i razvoj Općine.
Sjednici se pridružio vijećnik Krunoslav Eršegović.
D. Kišić budući da je bio aktivni sudionik događanja Općine i kroz protekla razdoblja, jako
lijepo zvuči kada je Proračun od 24 milijuna kuna, u odnosu na onda kada je bio milijun kuna.
Ta stavka od 13 milijuna kuna za pomoći izvana impresivno zvuči. Ovo je samo prijedlog
Proračuna i ako ima kakvih sugestija i inicijativa, predlaže da vijećnici dostave svoje
prijedloge da se uvrste u Proračun. Uveli smo praksu da je ovo samo prvo čitanje, i svi se
mogu očitovati.
Načelnik – već za iduću godinu imamo potpisane ugovore za dobivanje sredstava u visini od
1.500.000 kuna koje i prenosimo u iduću godinu. Poziva vijećnike da do kraja idućeg tjedna
dostave svoje prijedloge vezane uz Proračun jer ima prostora da se sve razmotri i uvrsti i da
Proračun bude takav kakav svi želimo.
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J. Vrbanec – kada je takav rast proračuna onda se tu određene sitne stvari ne gledaju. Da li je
100.000 kuna dovoljno za uređenje poduzetničke zone Selnik, ako bi ulazili korisnici u zonu
da se njima omogući sve što treba.
Načelnik – to je dovoljno jer već ove godine bio je jedan natječaj za sredstva gdje smo se
mogli javiti za ogradu, ali nismo išli na to jer ne znamo kakve će parcele investitori tražiti, pa
ćemo se onda i mi prema tome orijentirati. Mi sada imamo samo troškove malčiranja i košnje.
Nikakvo ulaganje trenutno nije potrebno. Ako će netko iskazati potrebu za nečim u zoni,
odmah ćemo se uključiti i to riješiti.
Predsjednik – J. Špoljar pozivaju se vijećnici da do 7.12.2018. dostave u Jedinstveni upravni
odjel Općine Maruševec svoje amandmane na Prijedlog Proračuna Općine Maruševec za
2019. godinu, a sjednica na kojoj će se donositi Proračun za 2019.g. planira se za 20.12.2018.
u isto vrijeme.
Točka 9.
Načelnik je obrazložio prijedlog Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2010. i 2021.
godinu. Obrazložio je da se po sugestijama Ministarstva financija Proračun povećava u
određenom postotku za svaku godinu. Projekcija je tehnička stvar, a stvarni Proračun kao
dokument kreira se i donosi za svaku godinu.
Općinsko vijeće razmotrilo je prijedlog Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2020. i
2021. godinu.
Točka 10.
D. Korpar – obrazložila je prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Blanka Glavica-Ječmenica –Odluka je prihvatljiva i sigurno je potrebna, ali ne može
razumjeti članka 11. koji govori ako onečišćivač nije poznat, komunalni redar rješenjem
naređuje vlasniku ili posjedniku nekretnine da mora ukloniti nepropisno odbačeni otpad, ako
je otpad odložen na tom području. Prema tome znači da netko može susjedu koji živi negdje
drugdje na parcelu dovesti nekakvi otpad i njemu kao vlasniku će komunalni redar narediti
uklanjanje tog otpada a to nije u redu i nije pravedno.
D. Korpar – postupanje je takvo da komunalni redar najprije ukoliko je moguće utvrđuje
onečišćivača i njemu naređuje uklanjanje odbačenog otpada, a ukoliko isti nije poznat,
rješenjem naređuje vlasniku odnosno posjedniku nekretnine uklanjanje tog otpada. To je
regulirano i nadležnim zakonom jer Općina ne može ukloniti otpad sa nečije privatne parcele
prije nego se provede upravni postupak, odnosno izda rješenje onečišćivaču ili vlasniku. Tek
kad se izda rješenje i oni ne postupe po tom rješenju, Općina može putem ovlaštene osobe
ukloniti otpad sa privatnog zemljišta. Imali smo već i situaciju na našem području u kojoj su
svi znali da je vlasnik sam odložio otpad na svoju parcelu, ali on to nije htio priznati, a
konkretni dokaz o tome nije postojao, tako da taj članak omogućava postupanje komunalnom
redaru i u takvoj situaciji.
Načelnik – imali smo već i slučaj kada je vlasnik sam odobrio poduzeću xy da odloži otpad na
njegovu parcelu, a onda niti jedan ne želi ukloniti taj otpad. Ta formulacija da je vlasnik
dužan ukloniti otpad postojala je i u prijašnjem zakonu, sad u nekim slučajevima je ona dobra,
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a u nekima i nije, ali moramo imati mehanizme da se otpad ukloni i da se spriječi nepropisno
odlaganje otada.
Josip Vrbanec – Možda bi neke mjere trebalo poduzeti da se neke stvari pospješe. Trebalo bi
možda poboljšati informiranje ljudi koje je propisano u članku 3. točki 5. Odluke. Možda
treba još dodatnu izobrazbu treba napraviti da se ljude informira o načinu postupanja sa
otpadom. Na mala vrata ušlo je i poskupljenje odvoza smeća, pa bi bez obzira što su ljudi
dobili obavijesti od Ivkom-a bilo dobro da ih se još jedanput sa nekim letcima i drugim
sredstvima informiranja informira i potakne na novi način gospodarenja i odlaganja otpada.
Ova Odluka je sigurno potrebna, ali treba i ljude adekvatno pripremiti na sve nove obaveze
koje im je novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom nametnuo.
Načelnik za izobrazno-informativne aktivnosti mi smo potpisali ugovor sa Ministarstvom
zajedno sa Općinom Petrijanec u vrijednosti od 480.000 kuna, i iduće godine kreće realizacija
tog projekta, kreću radionice, predavanja, letci i ostalo. Do kraja godine imamo samo uvodnu
konferenciju, a u idućoj godini, imamo radionice, predstave, štampanje letaka, predavanja i
slično. Imamo dosta novaca namjenskih za tu svrhu i samo se nada da će naši ljudi to
prihvatiti i odazvati se tim predavanjima i radionicama. Općina je donijela odluku da ćemo
staračkim domaćinstvima kojih je trenutno 93 u potpunosti financirati odvoz smeća. Tako da
ćemo njima financijski olakšati zbrinjavanje otpada i omogućiti im da također otpad pravilno
odlažui
B. Glavica Ječmenica – vjerojatno je zakon to mogao regulirati na neki drugačiji način.
Možda to treba vidjeti i dati prijedlog da se to u zakonu izmjeni i drugačije regulira.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA
I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA

Točka 11.
D. Korpar – obrazložila je prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne
naknade.
B. Glavica-Ječmenica – pohvalno je to što nećemo dodatno opterećivati naše građane.
Načelnik – Moglo se ići sa povećanjem visine komunalne naknade, ali ovo povećanje u masi
ne donosi puno, a građanima to jako puno znači. Komunalna naknada ostala je ista i ostala je i
nadalje samo jedna zona. Jedino je sada u pitanju realnost površina nekretnina za obračun
komunalne naknade.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
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Točka 12.
Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Maruševec za projekt rekonstrukcije sportske građevine (nogometno
igralište) na k.č.br. 1701/2 k.o. Donje Ladanje.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
„REKONSTRUKCIJA SPORTSKE GRAĐEVINE (NOGOMETNO IGRALIŠTE)“
na k.č.br. 1701/2 k.o. Donje Ladanje
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Maruševec za
projekt „REKONSTRUKCIJA SPORTSKE GRAĐEVINE (NOGOMETNO IGRALIŠTE)“
na k.č.br. 1701/2 k.o. Donje Ladanje, u svrhu prijave na NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA
OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI
SLOBODNO
VRIJEME
I
KULTURNE
AKTIVNOSTI
TE
POVEZANU
INFRASTRUKTURU iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Prilog „Opis projekta“ „REKONSTRUKCIJA SPORTSKE
GRAĐEVINE (NOGOMETNO IGRALIŠTE)“ koji je sastavljen sukladno Natječaju za
provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu JIB: 74/09-18/01 BRS.:100/04/2, Lokalne akcijske grupe
Sjeverozapad.
Članak 3.
Podnositelj Zahtjeva za potporu i Korisnik potpore biti će: OPĆINA MARUŠEVEC,
MARUŠEVEC 6, OIB: 26670454549.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske
županije“.

Sjednica je završila sa radom u 19:00 sati.
Voditelj zapisnika
_____________________
/Dragica Korpar, mag.oec./

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
__________________________
/Josip Špoljar, oec./
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