ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 30. svibnja 2019. godine u
prostorijama Općine Maruševec sa početkom u 19:00 sati
SJEDNICI SU BILI NAZOČNI VIJEĆNICI:
Josip Špoljar – predsjednik Općinskog vijeća, Blanka Glavica-Ječmenica, Krunoslav
Eršegović, Marijan Fatiga, Dragutin Kišić, Josip Vrbanec, Franjo Benkus, Marko Jurinjak,
Željko Krobot, Mario Možanić, Vjekoslav Bahun i Ivica Inkret
NENAZOČNI: Branko Mavrek, Tomica Korpar i Stjepan Ivančević
OSTALI NAZOČNI:
Damir Šprem - načelnik Općine Maruševec; Mario Klapša – zamjenik načelnika; Anica
Vincek – voditeljica Službe za financije i proračun; Dragica Korpar - voditeljica zapisnika;
Renato Podbojec
PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
K. Eršegović – pitanje vezano za poljoprivredu. Da li Općina planira pomoći
poljoprivrednicima u vidu subvencija ili na koji drugi način.
Načelnik – neka se poljoprivrednici slože, neka se složi grupa poljoprivrednika i dođite u
Općinu, razgovarati ćemo, dogovorite se što Vam je najpotrebnije, dajte prijedloge za što bi
vam bilo najpotrebnije sufinanciranje i svi zajedno ćemo se dogovoriti. Nakon toga može se
krenuti s programima i sufinanciranjem jer bez jasno iskazanih potreba samih korisnika ne
može se ići u realizaciju.
M. Možanić – kada se kreće sa popravljanjem raskopanih cesta od strane Vodogradnje jer
ceste su u jako lošem stanju.
Načelnik – sutra kreće popravak cesta od strane Vodogradnje jer su ceste u katastrofalnom
stanju. Sada najprije ide normalna sanacija da se uspostavi normalna prohodnost, a nakon toga
ide priprema cesta za kompletnu sanaciju. Mi paralelno krećemo sa sanacijama naših
nerazvrstanih cesta. Kroz 15-tak dana kreće se sa javnom nabavom za rekonstrukciju
nerazvrstane ceste u Selniku s izgradnjom oborinske odvodnje. Za navedeni projekt danas
smo dobili građevinsku dozvolu. Investitor je Općina Maruševec, a radovi će se izvoditi iz
sredstava koja smo uštedjeli prošle godine.
V. Bahun – Pitali su ga ljudi iz Selnika. Imali smo građevinsku dozvolu za izgradnju
društvenog doma u Selniku. Ima pitanje da li važi ta građevinska dozvola za Društveni dom
Selnik i da li se planira gradnja tog društvenog doma u Selniku.
Načelnik – građevinska dozvola vrijedi i nije istekla, a ako treba bude se produžila. Ali
izgradnja toga doma kreće tek nakon sanacije svih postojećih društvenih domova na području
Općine Maruševec, jer tek onda možemo razmišljati o gradnji novog društvenog doma, a to je
rekao i na prošle dvije sjednice. Što se tiče prijedloga koji su se pojavili za izgradnju sjenice
umjesto društvenog doma u Selniku, to ne dolazi u obzir jer to nema nikakvog smisla.
V. Bahun – kada bude asfaltiranje ovih cesta koje su bile raskopane i da li bi izvođači radova
mogli barem malo pošudrati nastale grabe jer ovo trenutno je katastrofa. Npr. dionica kod
Hubara je jako loše, ali i na ostalim dionicama nije dobro.
Načelnik – sutra kreće sanacija tih prometnica.
V. Bahun – protok kroz „Mlačnu grabu“ u D. Ladanju ide samo do Markača i tu se sakuplja
ta voda.. Dalje nema otoka voda. Trebalo bi je očistiti, tako da se dobije protočnost i da voda
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odlazi. Da li Općina može utjecati na Hrvatske vode. Neka dođe netko iz Vodoprivrede da se
vidi zašto voda ne ide dalje.
Načelnik – Črna Mlaka je pročišćena i produbljena koliko najviše može biti, ali se ne može
više produbiti i viša je od svih ostalih kanala. Lateralni kanal je niži od Črne mlake i zato
voda ne otječe po Črnoj mlaki. On, zamjenik Klapša i Mario Možanić protekla tri dana vozili
su se po cijeloj Općini i sve pregledavali. Pratili su sve protoke po cijeloj općini i nigdje nije
bilo nikakve ugroze, da bi se bilo gdje nešto razlijevalo. Grabe su očišćene i ugroze od
poplave nije bilo. Čišćenjem kanala, doveli smo u Druškovcu Županijsku upravu za ceste u
situaciju da se cesta poplavljuje jer su očišćeni bujični potoci i odjedanput velika količina
vode dolazi do županijske ceste i ta voda nije mogla kroz most protjecati zbog prevelikog
dotoka vode.
V. Bahun – u tom slučaju Županijska uprava za ceste mora napraviti protok i podići cestu.
Načelnik – ne može se cesta dizati samo tako. Hrvatske vode su proglasile stanje pripravnosti
zbog velike količine oborina i sve je bilo pod nadzorom.
V. Bahun - njemu su došli dva puta čistiti grabu zbog vode koja ne otječe. Njegov treći susjed
je zabetonirao, a četvrti susjed je cijev stavio u zrak i normalno da voda ne može dalje. Došle
su Županijske ceste i rekle da one ne mogu tu napraviti protok.
M. Možanić – Županijska uprava za ceste je čistila tu grabu. Najveći problem je izlaz g.
Bahuna koji je prema njegovoj procjeni preniski. Ne može to tvrditi ali to je njegova
pretpostavka. Sva četiri mosta koja se nalaze poslije g. Bahuna nisu napravljena poslije
njegovog nego prije, ali doći će geodeti van i sve pregledati, sve će se utvrditi geodetskom
izmjerom.
J. Vrbanec – slaže se u onom dijelu sa konstatacijom načelnika da nekakva subvencija od
nekoliko kuna po sadnici ili slično nema smisla, ali da li se razmišlja o sufinanciranju
osiguranja nasada, kao što su napravile druge Općine, da bi se poljoprivrednici na neki način
zaštitili uslijed vremenskih neprilika koje su vrlo vjerojatne s obzirom na trenutno vrijeme.
K. Eršegović – svim poljoprivrednicima koji imaju OPG osiguranje je besplatno jer
sufinanciranje osiguranja ide 30% preko Varaždinske županije, a 70% preko Regionalnog
razvoja i osiguranje je u potpunosti besplatno.
Načelnik – nema potrebe da se jedinica lokalne samouprave uključuje u osiguranje jer je to u
potpunosti pokriveni. Idemo si sjesti sa poljoprivrednicima i vidjeti što je njima najpotrebnije.
Idemo zajedno s onima koji rade i koji znaju kakve su potrebe, dogovoriti se što nam treba da
li je to subvencioniranje umjetnog gnojiva, poljoprivredne mehanizacije, strojeva ili sl. Treba
točno detektirati koje su potrebe naših poljoprivrednika. Sigurno bi bilo bolje subvencionirati
nabavu poljoprivredne mehanizacije ili sl., ali to će se sve kroz dijalog sa poljoprivrednicima
riješiti.
J. Vrbanec – da li se razmišlja o tome da osnovna škola napravi svoje vanjsko igralište
Načelnik – postoji projekt i kad se stvore financijske prilike vjeruje da će Županija ići u to.
Trenutno se čeka prekrivanje škole u Druškovcu.
D. Kišić – da li se razmišlja ili je pokrenuta kakva inicijativa za revitalizaciju bajera, te da li
ima kakvih novih investitora za Poduzetničku zonu u Selniku.
Načelnik – kada riješimo sa Ministarstvom državne imovine zemljište za groblje u
Maruševcu, a to je pri kraju, krećemo sa rješavanjem bajera. Postoji intencija od strane
Hrvatskih šuma u čijoj su gospodarskoj osnovi bajeri trenutno, da ne bi trebalo biti nikakvih
problema. Definitivno se sa bajerima ide. Na geoportalu su bajeri ucrtani dalje od stvarnog
stanja i to se također bude rješavalo. Što se tiče Poduzetničke zone, bilo je upita za autopraonu i sve tražene podatke smo dali. Za sad nije bilo povratnih informacija.
D. Kišić - što je sa Markomom i njegovom parcelom u Zoni?
Načelnik – tokom ove godine Markom kreće sa svojim aktivnostima na parceli u Zoni. Do
početka radova proširenja groblja u Maruševcu, Markom mora riješiti svoje preseljenje.
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Načelnik – Općina Maruševec objavila je natječaje, odnosno postupke jednostavne nabave za
projekte za koje smo do sada dobili sredstva za ovu godinu. Danas smo dobili građevinsku
dozvolu za cestu u Selniku i za rekonstrukcijsku ceste kod Osnovne škole u Čalincu. Cestu u
Selniku krećemo raditi sa svojim sredstvima. Dobili smo sredstva od Hrvatskih voda za
sanaciju klizišta ispod Osnovne škole u Čalincu. Kreće se raditi parkiralište kod groblja u
Druškovcu. Kreće se sa modernizacijom cesta u Brodarovcu i ostalim odvojcima koji su spoj
sa ceste u polje, a za što smo dobili sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
EU u iznosu od 100.000,00 kuna. Kreće se tako cestom kod adventističke škole u Maruševcu.
Sutra se ide u Općinu Sveti Đurđ na potpisivanje ugovora s Ministarstvom graditeljstva i
prostornoga uređenja za projekt modernizacije javne rasvjete na području Općine Maruševec.
Ukupna vrijednost toga projekta iznosi 612.000 kuna, a od Ministarstva smo dobili 277 tisuća
kuna. Malo ćemo pričekati da se na tržištu pojave nove lampe sukladno novom Zakonu, te
nakon toga idemo u postupak nabave i realizaciju projekta. Objavljeni su također natječaji za
radove na sanaciji fasade Kapele Sv. Roka u Druškovcu i radove sanacije kurije starog
župnog dvora u Maruševcu.

Predsjednik je za sjednicu predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 5.
travnja 2019.g.
2. Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2019.
godinu
3. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Maruševec za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Maruševec
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi dnevni red.

Točka 1.
Primjedbi na zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća nije bilo.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 5. travnja
2019. godine.

Točka 2.
Načelnik – pred vijećnicima je rebalans koji je najavljivao već puno ranije, sada znamo za što
su nam sredstva odobrena tako da se rebalans mogao posložiti. U rebalansu smo točno
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imenovali stavke i izvršili preraspodjele sredstava po pojedinim stavkama, prema trenutnim
podacima kako će se proračun i realizirati. Npr. stavku za sredstva od Hrvatskih voda morali
smo uvest, a stavka sredstva od Ministarstva kulture su smanjena i planiraju se u iznosu od
180.000 kuna u kojem su nam i odobrena.
D. Kišić – pitanje u vezi povećanja stavke ostali nespomenuti rashodi za iznos od 560.500,00
kuna
A. Vincek – objasnila je da treba gledati rashode od strane 7. Posebni dio gdje je svaka stavka
pojedinačno navedena, jer ovo je zbir stavki
Načelnik – mi smo prijavili 1.700.000 kuna za stari farof u Maruševcu. Za stari farof dobili
smo 100.000 kuna i 80.000 kuna za kapelu u Druškovcu i tako smo sada planirali. Povećali
smo pomoć vjerskim zajednicama sa 20.000 na 80.000 jer toliko koštaju radovi na kapeli u
Jurketincu. Iduće godine dobiti ćemo sredstva za završetak kapele Sv. Roka u Druškovcu, a
stari farof ide u 3 faze. 150.000 kuna je povećanje za ener.obnovu Društvenog doma u
Maruševcu. Za 50.000 kuna povećali smo stavku za izradu projekata za potrebe Općine.
Sredstva za kulturna događanja povećali smo za 25.000 kuna jer su naše udruge aktivnije i
trebati će im dodatna sredstva za sve planirano u 2019.godini. Također sredstva za razvoj
civilnog društva koja se također odnose na udruge povećana su za 30.000 kuna. Uvedena je
stavka u iznosu od 5.000 kuna za donaciju Udruzi specijalne jedinice policije „Roda“
Varaždin za izgradnju spomen obilježja poginulim i nestalim policajcima PU Varaždin u
Domovinskom ratu. Spomenik će se graditi ispred upravne zgrade Policije u Varaždinu, a
sufinancirati gradovi i općine. Općine sa po 5.000 kuna, a gradovi nešto više. Ukupna stavka
za modernizaciju nerazvrstanih cesta je brisana, a sredstva su preraspodjeljena po pojedinim
dionicama koje su sada u proračunu upisane sa točnim nazivima i odnose se na modernizaciju
nerazvrstanih cesta u Brodarevcu, Čalincu, Bikovcu, kod Srednje škole u Maruševcu i Cerju
Nebojse. Predviđena su sredstva za asfaltiranje parkirališta kod groblja u Druškovcu u iznosu
od 80.000, sredstva, zatim za plaćanje okončane situacije za izgradnju parkirališta i oborinske
odvodnje kod groblja u Maruševcu u iznosu od 170.000 kuna, a situacija je plaćena u siječnju.
Zatim su planirana sredstva za izgradnju propusta preko vodotoka Maruševec u iznosu od
225.000 kuna koji ćemo raditi uz sufinanciranje Hrvatskih voda i sredstva u iznosu od
612.500 kuna za sanaciju klizišta ispod škole u Maruševcu, a što će se također izvoditi uz
sufinanciranje Hrvatskih voda.
D. Kišić – ukoliko se prihvati zadnja točka dnevnog reda, budući da iznos stavke za plaće nije
povećan, da li će se to povećavati sa idućim rebalansom.
Načelnik – Ne, povećanja stavke za plaće neće biti. Mi smo u proračunu predvidjeli sredstva
za zapošljavanje jedne dodatne osobe, a budući da nismo nikoga dodatno zaposlili neće se
trebati stavka ova povećavati.
V. Bahun – nije vidio u Rebalansu Proračuna stavku za novu cestu u D. Ladanju.
Načelnik – imamo stavku u Proračunu za tu cestu sa inicijalnim sredstvima.
V. Bahun – kada se može očekivati da se ta cesta počne graditi, budući da tu ima mladih koji
su zainteresirani za gradnju kuća.
Načelnik – građevinske dozvole su dobivene i mi vrlo brzo krećemo sa rješavanjem zemljišta
i vlasničkih odnosa. A radovi kreću kada riješimo izvore financiranja. Tada idemo sa
gradnjom i asfaltiranjem. Budući da Stambena zona ima građevinske dozvole, ljudi koji su
zainteresirani mogu si pripremati svoje građevinske dozvole i moći će početi graditi.
V. Bahun – što je sa sportsko rekreacijskim centrom u Donjem Ladanju. Zašto je povećana
stavka u odnosu na ranije.
Načelnik – sportsko-rekreacijski centar je planiran i prijavljen na mjeru 7.4. Na ljestvici
prijavljenih projekata smo visoko i čekamo što će dalje s time biti. Projektantski troškovnik je
revidiran i usklađen sa novim cijenama na tržištu i zato je vrijednost projekta povećana jer su
cijene u građevini u međuvremenu jako porasle.
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC
ZA 2019. GODINU
zajedno sa
1. IZMJENAMA I DOPUNAMA
PLANA
razvojnih programa Općine Maruševec za razdoblje od 2018. do 2020. godine
(koje čine sastavni dio Proračuna)

Točka 3.
Načelnik – 1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Maruševec za 2019. godinu, donose se kao slijed nakon Izmjena i dopuna Proračuna,
te se sve ono što je sadržano u Izmjenama i dopuna Proračuna nalazi i u predloženim 1.
Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
1. Izmjene i dopune
Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Općine Maruševec za 2019. godinu

Točka 4.
Načelnik – mi smo do sada imali odluku o plaći načelnika i odluku o naknadi za rad
zamjenika načelnika. Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika ostaje na snazi u slučaju
da se vraća na staro, odnosno ukoliko bi zamjenik načelnika ponovno obavljao svoju dužnost
volonterski. Sada trebamo donijeti odluku kojom će se odrediti i koeficijent za obračun plaće
za zamjenika općinskog načelnika, budući da je zamjenik načelnika dao izjavu da će od
01.06.2019.g. dužnost zamjenika načelnika obnašati profesionalno.
V. Bahun – on je tu četiri mandata, do sada nikada nismo imali zamjenika načelnika
profesionalca. Vi ćete odlučiti da li je to nama potrebno ili ne. Znam da gradovi imaju
zamjenike profesionalce, ali za općine to nije čuo. Zna da Mario dobro radi i da se trudi i trsi,
ali treba definitivno vidjeti da li to Općini Maruševec treba.
D. Kišić – bilo tko da bude izabran na dužnost u jedinici lokalne samouprave treba
prvenstveno služiti narodu i časno obnavljati dužnost. Njegov stav i to što će iznijeti nije
iznijeto prema osobi Mariu Klapši nego prema funkciji zamjenika općinskog načelnika.
Namjera da profesionalno obavlja dužnost je u skladu sa zakonom. Dosadašnja praksa u
životu naše općine i drugih općina, bila je da zamjenik načelnika bude načelnikova desna ruka
i da za to dobiva određenu naknadu. Prihvaćanjem ove odluke dobili bi praktički dva
načelnika. Kako ćemo to opravdati narodu. U 21 općini u Varaždinskoj županiji zamjenici
načelnika obavljaju dužnost volonterski. Koeficijent za zamjenika načelnika je maksimalni
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1,85 jer može iznositi do 85% koeficijenta načelnika, a osobne odgovornosti načelnika i
zamjenika načelnika ne mogu se uspoređivati. To bi godišnje iznosilo cca 120.000 kuna, što je
duplo više nego sada za volontera. Osobno ne može prihvatiti ovu odluku.
M. Fadiga – na tragu toga što je rekao gospodin Kišić, sve nas koji smo već duže vrijeme u
Općini zatekne ova odluka da se zamjenika načelnika stavlja na stalnu plaću. Budući da je
zamjenik načelnika trenutno nezaposlen, a zna da on može puno toga odraditi za Općinu i
budući da znamo koji je posao do sada obavljao, sigurno će svojim radom na druge načine
doprinijeti za Općinu, smatra da se zamjeniku načelnika treba izaći u susret, stoga će podržati
ovaj prijedlog Odluke i siguran je da će on svojim radom i angažmanom to opravdati.
Dodatni trošak Općini nije potreban, ali u nekakvim takvim situacijama mora mu se izaći u
susret i donijeti taku odluku kao privremeno rješenje, dok on ne riješi svoju situaciju, a nakon
toga može se ponovno vratiti na volonterski način obavljanja dužnosti.
I. Inkret – možda smo promašili temu onoga o čemu raspravljamo. U ovoj odluci jedino što se
tiče Općinskog vijeća je visina koeficijenta, a sve ostalo u odluci je preslika zakona i o tome
nemamo što raspravljati. Zamjenik ima pravo profesionalno obavljati ovaj posao jer to pravo
mu daje zakon, a na nama je jedino da mu odredimo koeficijent. Ako je dobro shvatio u ovoj
odluci raspravlja se jedino o visini koeficijenta za zamjenika načelnika, a nije na Općinskom
vijeću da odlučuje o tome kako će zamjenik načelnika obavljati svoju dužnosti jer o tome
odlučuje on sam, sukladno zakonu i nije na nama da tu sada donosimo nekakav moralan sud.
D. Korpar – nadovezala bi se na ono što je vijećnik gospodin Inkret rekao, Općinsko vijeće
ne može odlučivati o tome da li će zamjenik načelnika obavljati dužnost profesionalno ili
volonterski, o tome odlučuje on sam sa svojom izjavom. On može u bilo kojem trenutku za
vrijeme obnašanja dužnosti prijeći iz volonterskog obavljanja dužnosti u profesionalno ili
obrnuto, a na Općinskom vijeću je jedino da donese odluku o visini njegove plaće, sukladno
zakonu.
J. Špoljar – prilikom izbora 2017. odmah neto nakon par mjeseci, gospodin Inkret, Mavrek, ja
i T. Korpar bili smo na sastanku u Sv. Iliji kod načelnika, zamjenika i predsjednika Vijeća, s
obzirom na informacije koje smo imali u vezi velikih projekata koje su oni odradili i s
obzirom na sve što su oni odradili kroz projekte i to sami bez ičije pomoći i više nego što su
im proračunska sredstva omogućavala. Izvijestili smo načelnika u vezi naše posjete jer smo
tamo predložili da bi moglo doći do zajedničkog sastanka, kako bi i mi malo življe krenuli sa
projektima i da su oni spremni pomoći nama svojim savjetima bez obzira na stranačku
pripadnost jer tamo je HDZ na vlasti, ali zbog uzajamnog prijateljstva i osobnih kontakata oni
su bili spremni nam pomoći. Ali do uzvratnog sastanak nije došlo iako je on to osobno
predložio i načelniku i zamjeniku načelnika. Upravo radi puno većeg posla promjenom vlasti
predložio je načelniku konkretnu osobu koja bi pomagala u ispomoći pročelnici, a koja bi i
sudjelovala u projektima, ali bilo mu je rečeno da to ne može raditi osoba i Općina, da to
mora biti institucija kao AZRA. Interesira ga da li će to sada biti izvedivo da se sve rješava
unutar Općine i da to više neće trebati raditi netko vanjski i da li će gospodin Mario biti
support pročelnici ili će za nju to biti još dodatni obim posla ili ćemo u skorije vrijeme morati
još nekoga dodatno zaposliti. Smatra da vježbenici mogu pomoći u nekim stvarima, ali njih
treba netko obučavati, nadzirati i davati im naputke za njihov rad i oni su po tome samo još
dodatna obaveza pročelnici. To su samo neke njegove napomene. On je isto tu informaciju za
zamjenika doznao u materijalima i to je malo nezgodno, te smatra da ako on sada predsjeda
ovim Općinskim vijećem trebali bi se ipak oko nekih stvari prethodno konzultirati i
dogovoriti.
D. Kišić – htio sam te predsjedniče pitati za tvoje osobno mišljenje, puno si mi sada razjasnio
i realno razmišljaš. Da smo te u prijašnjem mandatu pitali za to, ti bi svakako objeručke bio
protiv i zato me interesiralo tvoje mišljenje. Dragica je realno objasnila što zakon govori i to
je točno. I on je rekao da je to legitimno pravo institucije zamjenika načelnik. Kakva bude to
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refleksija prema našem biračkom tijelu to je druga stvar. Već su određena naklapanja tu
prisutna. Drago mi je da je predsjednik iznio svoje osobno mišljenje. Pitanje zakona je jedna
stvar a moralno stajalište je druga stvar. Općina nije poligon za rješavanje nečije egzistencije.
Općina nije d.d. ili d.o.o. da može zapošljavati kako želi, sada govori sa moralnog a ne sa
pravnog stajališta. Što se tiče pomoći i ako treba zaposliti nekoga neka se raspiše natječaj i
neka se osoba zaposli ako ispunjava uvjete. Tražimo kompetentnu osobu sa referencama i
školom koja će moći odraditi svoj posao. Zakon kojim je omogućena fiskalna decentralizacija
omogućava nove aktivnosti i mi moramo tražiti adekvatnu osobu. Pravo zamjenika je da se
zaposli, ali on to neće podržati jer i on je odradio x sati uz minimalnu naknadu za Općinu
Maruševec i nije nikada tu tražio svoju egzistenciju nego da pomogne koliko najviše može i
svi bi trebali tako razmišljati
B. Glavica-Ječmenica – radost joj je danas reći da se kao nezavisna vijećnica, ne mora nikome
priklanjati jer nema iza sebe stranku i može slobodno reći da ste se Vi koji ste na vlasti malo
politički popiknuti. Ovo nije stvar morala, nego stvar političke odluke i odgovornosti.
Zamjenik ima zakonsko pravo zaposliti se i tu nema dileme i ne vidi razlog da se to i ne
ostvari, ali trebali ste tu malo drugačije razmišljati i postaviti stvari. Treba reći onu drugu
stranu medalje. Čovjek je tu i ne radi i ako je bilo planirano nekoga zaposliti, a taj netko nije
zaposlen a zamjenik ima pravo podnijeti zahtjev da profesionalizira svoju dužnost, trebalo je
naglasiti da je on osoba koja dobro poznaje ovaj posao i problematiku i da mi zapravo ne
rješavao njegovu egzistenciju nego štedimo ovim zapošljavanjem jer će zamjenik primati
samo plaću, a neće biti i plaće i naknade, jer ćemo na naknadi zamjenika načelnika zapravo
uštedjeti. To vam je politička odluka, prvo ste se popiknuli jer se niste vi na vlasti uskladili i
zajednički dogovorili odluku, a druga stvar je što će reći javnost i birački ako niste pravilno
obrazložili vaše postupanje. Pitanje je percepcije javnosti. Ako se nekoga planiralo zaposliti, a
nije ga se zaposlilo, trebalo je konstatirati da će zamjenik načelnika raditi te poslove i da
njegovim zapošljavanjem mi zapravo štedimo ako nismo zaposlili novu osobu, a on više neće
dobivati naknadu. Trebalo je drugim putem krenuti i to uskladiti sa svima koji obnašaju vlast.
Ona kao vijećnica će podržati većinu koja će odabrati način na koji dalje jer ne nosi političku
odgovornost nego nosi ljudsku odgovornost.
Ž. Krobot – poštujem sve vaše zaključke, samo pitam starije kolege koji su tu već više
mandata u Općinskom vijeću, da li je ijedan zamjenik načelnik sudjelovao sa svojim
kompetencijama toliko u radu Općine kao Mario i dali je toliko radio kao Mario i da li je
uopće zavrijedio tih 3.000 kuna koje je primao za vrijeme mandata.
V. Bahun – on to ne osporava. On podržava Marijev rad. On radi, mlad je i afirmiran, on ne
osporava njegov radi, a nije niti znao da je on bez posla, ali prvi put je da se desilo da mi
imamo zamjenika načelnika profesionalca.
D. Kišić – teško je to komparirati njegov rad sa nekim bivšim zamjenicima načelnika. Osobno
protiv čovjeka nema ništa. Njegova prednost je što je radio u AZRI i mogao je dosta toga
prenijeti na Općinu. Blanka je to najvjerodostojnije rekla da je to stvar političke odluke. U
cijeloj našoj Županiji nema Općine koja ima profesionalno zaposleno dva čovjeka i zamjenika
načelnika i načelnika. On ne može moralno podržati ovu odluku i on ne može glasati za ovaj
koeficijent
M. Fatiga – Blanka ga je sada podsjetila na ono što je propustio reći u svom izlaganju, a to je
to da je matematika sigurno glavno opravdanje ovog zapošljavanja jer ćemo na ovaj način
ustvari uštedjeti sredstva na naknadi za rad zamjenika načelnika, jer nećemo imati i
zapošljavanje i naknadu, već samo zapošljavanje.
Načelnik – osoba koja bi se zaposlila trenutno u Općini Maruševec na poslovima koje ćemo
mi sada raspodijeliti na zamjenika načelnika ovom odlukom, ako danas bude donijeta, koštala
bi minimalno neto 7.000,00 kuna mjesečno. Mariju je ovo zapošljavanje financijski
nepovoljnija varijanta. Ne morate se bazirati na političku odluku. Ova vlast u ove dvije godine
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donijela je zajedno sa Općinskim vijećem više novaca u Proračun nego prošla vlast u zadnjih
8 godina. Govorimo samo isključivo o projektima, a ne o sredstvima iz fiskalnog izravnanja.
Razgovarali smo već o osobi koju bi zaposlili, ali vi danas ne možete na tržištu dobiti
adekvatnu osobu koja bi došla tu i počela odmah samostalno raditi. Vježbenica koja sada radi
u proteklih nekoliko mjeseci polovila je i savladala više od prethodna dva kandidata i nama je
cilj da se osoba nauči raditi i može ostati raditi Ako smo se mi popiknuli onda ćemo za to
odgovarati. Ako ste pratili, Mario sudjeluje u svim aktivnostima načelnika i u Općini i okolo.
Mario je išao uz njegovu punomoć na potpis ugovora u Zagreb jer je on išao na sastanak sa
Biskupijom. Odmah su to neki mediji iskoristili i pisali i odmah su se pojavili komentari da
Šprem više nije načelnik. On sa time problema nema, on samo želi da se posao odradi kako
treba. Nađite u Varaždinskoj županiji zamjenika načelnika koji toliko radi koliko radi Mario,
a odgovornost za sve će snositi i on i Mario, kao i odgovornost za neizvršavanje projekata.
D. Kišić – ova vremena prije i sada ne možemo više uspoređivati. Otvorili su se novi putovi
za sredstva. On nikada nije opstruirao niti jedan projekt i uvijek je pohvalio što je dobro.
Načelnik se domaćinski ponaša i to je u redu, ali one političke karizme su tu već druga stvar.
Njega su za tu odluku već pitali drugi ljudi koji nisu uopće u politici, ali već se među ljudima
o tome raspravlja. On ne ulazi u Marijeve reference i Mario sigurno dobro radi, a o pitanju da
li je on najkompetentniji o tome se ne može tu raspravljati.
Općinsko vijeće sa 7 glasova za , 3 protiv i 2 suzdržana donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Maruševec

Sjednica je završila sa radom u 20:20 sati.

Voditelj zapisnika
_____________________
/Dragica Korpar, mag.oec./

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
__________________________
/Josip Špoljar, oec./
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