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Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 27. srpnja 2013. godine u prostorijama Općine Petrovsko.

Započeto u 18,05 sati.
PRISUTNI: Milan Hršak, potpredsjednik Općinskog vijeća
Željko Presečki, član vijeća
Marijan Škrnjug, član vijeća
Stjepan Herak, član vijeća
Vilim Zajec, član vijeća
Damjan Bajčić, član vijeća
Franjo Šanjug, član vijeća
Eduard Presečki, član vijeća
Darko Jagić, član vijeća
Stjepan Poslončec, član vijeća
Miljenko Golec, član vijeća
Od ostalih sjednici su prisustvovali:
Ivan Šanjug, načelnik općine.
Sjednici nije prisustvovao Žarko Fruk, član vijeća koji je svoj izostanak opravdao, Stjepan Krklec, zamjenik načelnika, također svoj
izostanak opravdao i Rudolf Semenić, predsjednik Općinskog vijeća koji se javio s puta da neće stići na početak sjednice, već se nada da će se
pridružiti sa zakašnjenjem.
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Zapisničar: Đurđa Cesarec.
S obzirom da predsjednika vijeća nije bilo sjednicu je vodio potpredsjednik Općinskog vijeća gospodin Milan Hršak, pozdravio je sve
prisutne, zahvalio se na odazivu, te konstatirao da sjednici prisustvuje dovoljan broj vijećnika (od 13 prisutno 11), da se ista može održati, te se mogu
donositi pravovaljane odluke i drugi akti.
Dnevni red za današnju sjednicu primili ste poštom.
Da li ima tko kakvu izmjenu ili dopunu?
Za riječ se javio Franjo Šanjug predsjednik Kluba vijećnika: Hrvatske demokratske zajednice HDZ, Zagorske demokratske stranke i
Zelene liste ZDS i ZL i Bloka umirovljenika zajednoBUZ, da se dopuni dnevni red sa još tri točke, i to:
1. Izbor drugog potpredsjednika Općinskog vijeća.
2. Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Petrovsko.
3. Pitanja i prijedlozi.
Za riječ se javio Željko Presečki predsjednik kluba vijećnika Hrvatske narodne strankeLiberalni demokrati HNS,
Socijaldemokratske partije HrvatskeSDP, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU i Hrvatske seljačke stranke – HSS , odnosno u ime 1/3 vijećnika,
te predlaže rad po točkama dnevnog reda, a za slijedeću sjednicu da se to uvrstiti u dnevni red s pripadajućim materijalima i obrazloženjem. Stoga
predlaže dnevni red kakav je u pozivu.
Miljenko Golec ovo je povreda Poslovnika.
Željko Presečki moli da se obrazloži koji članak o tome govori.
Potpredsjednik vijeća pitao je Franju Šanjuga predsjednika Kluba vijećnika da li odustaje od prijedloga.
Franjo Šanjug ja sam iznio prijedlog Kluba.
Potpredsjednik vijeća dao je prijedlog predsjednika Kluba –Franje Šanjug na glasanje:
Tko je ZA: 5 vijećnika
PROTIV: 6 vijećnika
SUZDRŽAN: 0
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Potpredsjednik vijeća dao je prijedlog dnevnog reda kao što je u pozivu navedeno na glasanje:
Tko je ZA: 6 vijećnika
PROTIV: 5 vijećnika
SUZDRŽAN: 0

Potpredsjednik vijeća konstatirao je da je većinom glasova prihvaćen predloženi dnevni red u pozivu za današnju sjednicu,kako slijedi:

D N E V N I R E D:
1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
2. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik.

Općine Petrovsko održane 18. lipnja 2013.godine.

3. Izbor Odbora za financije i proračun
4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od

elementarnih nepogoda.

5. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za komunalne djelatnosti.
6. Donošenje Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Petrovsko.
7. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda i
odabir najpovoljnije ponude.
8. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva nadzora na groblju.
9. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za sport i kulturu.
10. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za odlikovanja i priznanja.
11. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu projekata i
financiranje iz EU fondova.
12. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
učenicima i studentima.
13. Izmjena Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
14. Izvješće o trenutnom stanju Općine Petrovsko s 20. 07. 2013. godine,
 prijelaz iz mandata u mandat.
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15. Donošenje Zaključka da svi dokumenti (Statut, Poslovnik, Proračun,
Zapisnici) moraju biti dostupni javnosti (putem weba, priopćenja za
javnost).
16. Informacija vijećnicima o projektima, trenutnom stanju i dinamici
realizacije istih.

TOČKA 1.
Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Općine Petrovsko održane 18. lipnja 2013. godine
Potpredsjednik vijeća  zapisnik smo primili uz poziv, otvara raspravu:
Za riječ se javio vijećnik Eduard Presečki navodeći da u zapisniku piše da će se drugi potpredsjednik vijeća birati na slijedećoj sjednici, a što danas
nije slučaj, jer nije prihvaćena dopuna dnevnog reda.
Željko Presečki ovo je točka po zapisniku s Konstituirajuće sjednice, o kojoj treba raspravljati. Znači diskusija samo po zapisniku. Konstatiran je
izbor drugog potpredsjednika,nije manjkavost zapisnika u njemu je sve kako je sjednica tekla.
Franjo Šanjug smatra da je primjedba gospodina Eduarda Presečki na mjestu.
Drugih primjedbi nije bilo.
Potpredsjednik vijeća dao je Zapisnik s Konstituirajuće sjednice na glasanje:
Tko je ZA: 6 vijećnika
PROTIV: 0
SUZDRŽAN: 5 vijećnika
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Općinsko vijeće donijelo slijedeći
Z A K L JU Č A K
Većinom glasova se usvaja Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko u tekstu koji se prilaže zapisniku
i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Za riječ se javio predsjednik Kluba vijećnika Željko Presečki – nema predsjednika vijeća koji se vjerojatno pripremio za sjednicu. Obrazloženja nije
bilo uz dnevni red. Trebao se sastati Odbor za izbor i imenovanja. Stoga u ime Kluba ili 1/3 vijećnika u Odbor za Statut i Poslovnik predlažem:
1. Stjepan Herak, za predsjednika
2. Damjan Bajčić, za člana
Za riječ se javio Franjo Šanjug predsjednik Kluba vijećnika, te iznio prijedlog kojim se
1. Franjo Šanjug predlaže za člana.
Damjan Bajčić smatra da se pogreška dogodila u startu.
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog za izbor Odbora za Statut i Poslovnik na glasanje.
Tko je ZA: 11 vijećnika
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Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću

ODLUKU
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
1. Izabire se Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Petrovsko u sastavu:
1. STJEPAN HERAK, za predsjednika
2. DAMJAN BAJČIĆ, za člana
3. FRANJO ŠANJUG , za člana
2. Odbor za Statut i Poslovnik:



razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne samouprave i ustrojstva Općine,
utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Vijeća,

 predlaže pokretanje postupka za izmjenu i dopunu Statuta i Poslovnika Vijeća,
 razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih Vijeću upute građani, pravne i druge osobe,
 daje mišljenja u vezi primjene statutarnih i poslovničkih odredaba,

razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što ih donosi Vijeće te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravnim sustavom Republike
Hrvatske, Statutom Općine i drugim propisima Županije,

 predlaže odnosno daje odgovore Ustavnom sudu u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata koje
donosi Vijeće,
 utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća kad to ocijeni potrebnim,
 obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Vijeća.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».

TOČKA 3.
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/133zapisniksa2sjedniceopcinskogvijeca?tmpl=component&print=1&page=
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Izbor Odbora za financije i proračun
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Željko Presečki u ime Kluba predlažem:
1. Marijan Škrnjug, za predsjednika
2. Željko Presečki, za člana
Franjo Šanjug kao predsjednik Kluba predlaže
1. Željko Vučilovski, za člana
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog za izbor Odbora za financije i proračun na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću

ODLUKU
o izboru Odbora za financije i proračun
1. Izabire se odbor za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Petrovsko u sastavu:
1. MARIJAN ŠKRNJUG,za predsjednika
2. ŽELJKO PRESEČKI, za člana
3. ŽELJKO VUČILOVSKI, za člana
2. Odbor za financije i proračun:
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/133zapisniksa2sjedniceopcinskogvijeca?tmpl=component&print=1&page=

7/28

7/3/2016

Općina Petrovsko  Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća



raspravlja i utvrđuje prijedlog proračuna, prijedlog odluke o izvršavanju proračuna i prijedlog godišnjeg obračuna proračuna Općine,



raspravlja i utvrđuje prijedlog odluke o zaduživanju Općine,



raspravlja i predlaže odluku o privremenom financiranju Općine,



raspravlja sva druga pitanja o financiranju odnosno financijskom poslovanju Općine.

3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.

TOČKA 4.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od

elementarnih nepogoda

Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Franjo Šanjug kao predsjednik Kluba predlažem:
1.Damir Presečki, za člana
2.Darko Jagić, za člana
Željko Presečki u ime Kluba predlažem:
1. Vilim Zajec, za predsjednika
2. Milan Hršak, za člana
3. Antun Vučilovski, za člana
4. August Faget, za člana
5. Milan Dunaj, za člana
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na glasanje:
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/133zapisniksa2sjedniceopcinskogvijeca?tmpl=component&print=1&page=
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Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU
ŠTETA OD ELEMETNARNIH NEPOGODA
I.

UopćinskoPovjerenstvo zaprocjenu štetaodelementarnihnepogodaimenujuse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VILIM ZAJEC, za predsjednika
MILAN HRŠAK, za člana
ANTUN VUČILOVSKI, za člana
AUGUST FAGET, za člana
MILAN DUNAJ, za člana
DAMIR PRESEČKI, za člana
DARKO JAGIĆ, za člana
II.

Zadatak je Povjerenstva da u slučajevima elementarne nepogode izvrši procjenu nastale štete, određuje područje i objekte na kojima
je šteta počinjena, osigurava primjenu propisane metodologije za procjenu šteta, te prati korištenje sredstava koja su dodijeljena za uklanjanje šteta
od elementarnih nepogoda.
Najkasnije u roku od osam dana nakon nastanka nepogode Povjerenstvo je obavezno podnijeti izviješće o elementarnoj nepogodi
Državnom povjerenstvu, Županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije «.
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TOČKA 5.
Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za komunalne djelatnosti.

Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Franjo Šanjug u ime Kluba predlažem da se Povjerenstvo za komunalne djelatnosti i Povjerenstvo za nadzor na groblju (točka 8.) spoje u jedno
povjerenstvo, jer su sličnih sadržaja.
Željko Presečki povjerenstvo za komunalne djelatnosti od velike je važnosti da pomogne načelniku. Problemi su po cijeloj općini. Treba evidentirati
i odrediti kriterije o aktivnostima (misli se na ceste, rasvjetu, vodoopskrbu). Svjedoci smo da toga nije bilo.
Klub ostaje kod svog prijedloga, te predlažem:

1. Damjan Bajčić, za predsjednika
2. Milan Hršak, za člana
3. Željko Haramina, za člana
4. Rudolf Semenić, za člana.
Franjo Šanjugkoliko će to povjerenstvo biti od koristi. Biramo dva povjerenstva za slične poslove. Smatra da bi bilo funkcionalnije da se ta dva
povjerenstva spoje.
Marijan Škrnjug dnevni red je usvojen. Po tom prijedlogu ukida se jedna točka dnevnog reda.
Miljenko Golec ista stvar se dogodila s našim prijedlogom koji nije prihvaćen. Opet naglašava povredu Poslovnika.
Franjo Šanjug predsjednik Kluba predložio je članove Povjerenstva za komunalne djelatnosti, i to:
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1.Đuro Hršak, za člana
2.Branko Svečnjak, za člana.
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva komunalne djelatnosti na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
1. Osniva seOpćinskopovjerenstvo za komunalne djelatnosti na području OpćinePetrovsko, usastavu:
1. DAMJAN BAJČIĆ, za predsjednika
2. MILAN HRŠAK, za člana
3. ŽELJKO HARAMINA, za člana
4. RUDOLF SEMENIĆ za člana
5. ĐURO HRŠAK, za člana,
6. BRANKO SVEČNJAK, za člana
2. Zadatak Povjerenstva je:


da utvrdi prioritetne pravce, odnosno kategorizira dionice,



izrada orijentacionih troškovnika.

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».
TOČKA 6.
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/133zapisniksa2sjedniceopcinskogvijeca?tmpl=component&print=1&page=
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Donošenje Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Petrovsko.

Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Željko Presečki socijala ima posebno mjesto. Socijalno vijeće treba biti velika pomoć da se dođe do potrebitih. Da analizira sredstva za ogrjev, kako
se nebi nenamjenski potrošila. Zatim paketi, koji se voze u lijepim autima. Prijedlog Kluba za članove Socijalnog vijeća:
1. Rudolf Semenić, za predsjednika
2. Dinka Bajčić, za člana
3. Ljubica Poslon, za člana
4. Župnik, za člana
5. Doktorica, za člana
6. Jožica Bračević, za člana
7. Janko Levak, za člana
Franjo Šanjug u ime Kluba predlaže:
1.Stjepan Poslončec, za člana
2.Silvija Makar, za člana
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Petrovsko na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/133zapisniksa2sjedniceopcinskogvijeca?tmpl=component&print=1&page=
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Općine Petrovsko

I.
Osniva se Socijalno vijeće Općine Petrovsko (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće).
II.
U Socijalno vijeće imenuju se:
1. RUDOLF SEMENIĆ, za predsjednika
2. DINKA BAJČIĆ, za člana
3. LJUBICA POSLON, za člana
4. UPRAVITELJ ŽUPE PETROVSKO, za člana
5. PREDSTAVNIK OPĆE PREKSE,
DR. AMBULANTE PETROVSKO, za člana
6. JOŽICA BRAČEVIĆ, za člana
7. JANKO LEVAK, za člana
8. STJEPAN POSLONČEC, za člana
9. SILVIJA MAKAR, za člana

III.
Socijalno vijeće:
 razmatra zahtjeve podnijete u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
 daje ocjenu opravdanosti podnijetih zahtjeva
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/133zapisniksa2sjedniceopcinskogvijeca?tmpl=component&print=1&page=
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odlučuje o visini odobrene pomoći
nadzire namjensko trošenje isplaćene pomoći



poduzima i predlaže mjere radi poboljšanja životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.



Podnosi izvješća, te obavlja ostale poslove sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

IV
Ova Odluka stupa na snagu osmog danom od dana objave u "Službenom glasniku Krapinskozagorske županije".
TOČKA 7.
Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda i

odabir najpovoljnije ponude

Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Franjo Šanjug u ime Kluba predlažem:
1. Eduard Presečki, za člana
2. Franjo Šanjug, za člana

Željko Presečki u ime Kluba predlažem:
1. Željko Presečki, za predsjednika
2. Marijan Škrnjug, za člana
3. Vilim Zajec, za člana
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/133zapisniksa2sjedniceopcinskogvijeca?tmpl=component&print=1&page=
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Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude

1. Osniva sePovjerenstvo za otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude, usastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

ŽELJKO PRESEČKI, za predsjednika
MARIJAN ŠKRNJUG, za člana
VILIM ZAJEC, za člana
EDUARD PRESEČKI, za člana
FRANJO ŠANJUG, za člana.

2. Zadatak Povjerenstva je raspisivanje natječaja, izrada tendera i odabir najpovoljnijih ponuda.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».

TOČKA 8.
Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva nadzora na groblju
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Franjo Šanjug u ime Kluba predlažem:
1. Darko Jagić, za člana
2. Damir Presečki, za člana
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Željko Presečki u ime Kluba predlažem:
1. Stjepan Herak, za predsjednika
2. Vilim Zajec, za člana
3. Milan Dunaj, za člana
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva nadzora na groblju na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA NADZORA NA GROBLJU
1. Osniva

se Povjerenstvozanadzornagroblju, usastavu:

1.
2.
3.
4.
5.

STJEPAN HERAK, za predsjednika
VILIM ZAJEC, za člana
MILAN DUNAJ, za člana
DARKO JAGIĆ, za člana
DAMIR PRESEČKI, za člana

2. ZadatakPovjerenstvajedapratiradkoncesionaranagrobljuPetrovsko.

3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».
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TOČKA 9.
Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za sport i kulturu
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Franjo Šanjug u ime Kluba predlažem:
1. Mladen Šerek, za člana
2. Silvija Makar, za člana
Željko Presečki u ime Kluba predlažem:
1. Vilim Zajec, za predsjednika
2. Mario Škrnjug, za člana
3. Mirko Poslončec, za člana
4. Darko Šereg, za člana
5. Alen Svečnjak, za člana
6. Vladimir Podgajski, za člana.
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za sport i kulturu na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću
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ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA SPORT I KULTURU
1. Osniva se Povjerenstvozasport i kulturu, usastavu:

1. VILIM ZAJEC, za predsjednika
2. MARIO ŠKRNJUG, za člana
3. MIRKO POSLONČEC, za člana
4. DARKO ŠEREG, za člana
5. ALEN SVEČNJAK, za člana
6. VLADIMIR PODGAJSKI, za člana
7. MLADEN ŠEREK, za člana
8. SILVIJA MAKAR, za člana
2. ZadatakPovjerenstvajeobavljanjesvihposlovaokoorganizacijaturnira, ligaikupa Općine, te kulturnih događanja.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».

TOČKA 10.
Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za odlikovanja i priznanja
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Franjo Šanjug u ime Kluba predlažem:
1. Miljenko Golec, za člana
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Željko Presečki u ime Kluba predlažem:
1. Milan Hršak, za predsjednika
2. Vladimir Podgajski , za člana.
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za odlikovanja i priznanja na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU ODBORA ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA
1. OsnivaseOdborzaodlikovanjaipriznanjaOpćinskogvijećaOpćinePetrovskousastavu:

1. MILAN HRŠAK , za predsjednika
2. VLADIMIR PODGAJSKI, za člana
3. MILJENKO GOLEC, za člana
2. Zadatak Odbora je utvrđen Odlukom o odlikovanjima i
priznanjima.
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3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».

TOČKA 11.

Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu projekata i
financiranje iz EU fondova

Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Franjo Šanjug u ime Kluba predlažem
1. Željko Vučilovski
Željko Presečki ovo je vrlo važna karika. Prevaga o načinu života. Naš proračun je za hladni pogon Općine. Sve ostalo treba usmjeravati prema
Županiji, Ministarstvima i EU fondovima. Naš prijedlog je:
1. Ivan Šanjug, za predsjednika
2. Stjepan Krklec, za člana
3. Damjan Bajčić, za člana
4. Mario Škrnjug, za člana
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu projekata i financiranje iz EU fondova na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću
ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA
I FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA
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1. Osniva

se Povjerenstvo za pripremu projekata i financiranje iz EU fondova, u sastavu:
1. IVAN ŠANJUG, za predsjednika
2. STJEPAN KRKLEC, za člana
3. DAMJAN BAJČIĆ, za člana
4. MARIO ŠKRNJUG, za člana
5. ŽELJKO VUČILOVSKI, za člana.

2. Zadatak

Povjerenstva je:

Praćenje natječaja i određivanje prioriteta za uključivanje u natječaje za EU fondove.

3. Ova

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».

TOČKA 12.
Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci:
Željko Presečkipredsjednik Kluba predlažem:
1. Damjan Bajčić, za predsjednika
2. Mario Škrnjug, za člana
3. Alen Svečnjak, za člana
Franjo Šanjugpredsjednik Kluba predlažem:
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1. Branko Svečnjak, za člana
2. Stjepan Krklec, za člana
Potpredsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
Konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo, slijedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA
UČENICIMA I STUDENTIMA

I.
Osniva se Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima u sastavu:
1. DAMJAN BAJČIĆ, za predsjednika
2. MARIO ŠKRNJUG, za člana
3. ALEN SVEČNJAK, za člana
4. BRANKO SVEČNJAK, za člana
5. STJEPAN KRKLEC, za člana
II.
Zadaci Povjerenstva propisani su Pravilnikom o dodjeli stipendija.
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III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije.
Za riječ se javio načelnik gosp. Ivan Šanjug:
Povjerenstva su izabrana. Preko 50 osoba uključeno je u povjerenstva. Što se tiče Povjerenstva za sport do sada nije dobivalo naknade. Dok traje liga
treba se sastajati tjedno, a izabrano je 8 članova. Bruto dnevnica iznosi cca 330,00 kuna, što znači da 20% proračuna trebat će samo za
Povjerenstva. Treba razmisliti da li će naš Proračun to podnijeti, ili će se reći da rade bez naknade. Pozivam Vas na razmišljanja o tome.
Željko Presečki Povjerenstva su zbog izbjegavanja samovolje. Radna tijela su potrebna. Odgovornost je na vodstvu općine od kud i kako će se
financirati.
Načelnik smatra da je dovoljno od 35 članova u povjerenstvu za rad.
Stjepan Herak npr. Povjerenstvo za sport i kulturu ima 8 članova. Smatra da predsjednik bilo kojeg povjerenstva može ocijeniti bit teme sastanka i
da li poziva sve članove ili ne, a neki su spriječeni pa ne mogu doći.
Damjan Bajčić predlaže Klubovima vijećnika da se naknade smanje ili ukinu. Treba raditi na dobrobit Općine.
Miljenko Golec primijetio sam da ste došli sa velikim brojem članova. Sada se demantirate. Zašto se niste prije usaglasili.
Franjo Šanjugpodržava prijedlog gosp. Damjana. Nema izvora sredstava da se to iz financira. Sjeća se da se nekad odricalo dnevnica u
humanitarne svrhe. Svaki ima svoje mišljenje.
Marijan Škrnjug bilo je vremena prije sjednice da se o tome razgovara. Zašto se s predsjednikom vijeća ne razgovara. O tome nemamo više što
diskutirati.
Miljenko Golec na današnjoj sjednici povrijeđen je Članak 89. Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
Željko Presečkimolim gospodina Miljenka da iz čita spomenuti članak do kraja, a ne ono što njemu odgovara. Nema razloga da se dnevni red ne
dopuni, ali moraju postojati određeni argumenti (obrazloženja, materijali) za nadopunu točaka. Smatra da je bilo vremena da se ove točke pripreme
i uvrste u dnevni red.
Franjo Šanjug da je dnevni red  dopuna bila prihvaćena, dobio bi se i materijal.
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TOČKA 13.
Izmjena Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Potpredsjednik otvara raspravu po ovoj točci:
Načelnikrečeno je da nije bilo razgovora sa predsjednikom. Obećao je da će danas doći ranije prije sjednice.
Marijan Škrnjugda li je predsjednik rekao da se može razgovarati sa Željkom ili potpredsjednikom vijeća?
Načelniknadao sam se da ću s njim to riješiti, jer nije rekao da ga neće biti. Nije točno da sam ja krivac, a ne prebacujem niti krivicu na
predsjednika vijeća.
Što se tiče Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine postoji zakonska obveza za usklađenje odluke jer se ukida naknada za vodne
građevine i na temelju toga prišlo se izmjeni Odluke.
Željko Presečkiu ime Klubasve što je načelnik rekao u vezi Odluke stoji. Postoji obveza unutar 6. mjeseci da se Odluka uskladi. Do rujna to treba
učiniti. Sjednica je manjkavo pripremljena. Za svaku točku neka bude obrazloženje, kako bi se olakšao rad vijeću. U prošlom sazivu donijeta
Odluka. Vijeće se postavilo u zaštitu ljudi naše općine.
Treba zaštiti lokalne vodovode koji su ispravni (Rovno, Benkovec, Podgaj, Brezovica i dr.).Rečeno je da takva odluka neće proći, jer ide na nadzor
zakonitosti. Odluka je objavljena u Službenom glasniku KZŽ. Borili smo se za članak 5., u sadašnjem prijedlogu stoji da se taj članak briše. Ako
sada to izbacimo nema uvjeta za priključenje. Predlažem da si nađete Odluku koju smo donijeli. Lomilo se ide se sa idealnim uvjetima (podastrati
sve: čestice, vlasništvo). U članku 22. stoji vodovodi koji zadovoljavaju minimum ispravnosti da se automatizmom priključe. Tom izmjenom je to
izbačeno. Predlažem da se Odluka doradi kako što bolje zaštititi domaćinstva, te dade vijeću na usvajanje u primjerenom roku.
Miljenko Golecuz ovu izmjenu usporedno bi trebao biti i zapisnik kojeg ja nemam pred sobom. Predlažem da se Odluka doradi za slijedeću
sjednicu.
Damjan Bajčićbrisanjem ovih članaka povlači i pitanje legalizacije objekata.
NačelnikZakonom o vodama je sve definirano. Općinska odluka ne može biti iznad Zakona o vodama. Ja sam za svaku odluku koja štiti ljude i ide
im u korist. Do sada je bilo najviše suglasnosti dobivenih za priključenje na poljoprivredno zemljište.
Miljenko Golec lokalni vodovodi koji vrijede treba zaštititi. Distributer neka si stvori sustav za priključenje.
Nakon provedene rasprave potpredsjednik vijeća dao je prijedlog izmjene Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine kako je u
materijalu za današnju sjednicu.
Tko je

ZA: 0
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PROTIV: 11 vijećnika

Potpredsjednik vijeća konstatirao je da Općinsko vijeće jednoglasno nije donijelo izmjenu Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine, već se zadužuje Jedinstveni upravni odjel da Odluku doradi za slijedeću sjednicu vijeća.

TOČKA 14.
Izvješće o trenutnom stanju Općine Petrovsko s 20. 07. 2013. godine,
prijelaz iz mandata u mandat

Potpredsjednik poziva načelnika za obrazloženje ove točke:
Načelnik izvješće će podnijetu u roku od 30 dana od primitka zahtjeva kao je propisano Člankom 50. Statuta, ili na slijedećoj sjednici vijeća.
Željko Presečkiove me iznenadilo. Ništa se ne traži nenormalnog. Prijedlog dnevnog reda se vidio. Općinska tijela trebaju znati. I mještani trebaju
da znaju kakvo je stanje u Općini. Prijelaz iz mandata u mandat treba se znati. Osobno me takvo obrazloženje iznenadilo. Lista dobavljača treba
postojati (datum, iznos, rok plaćanja, za koju namjenu se trošilo, kolike su otvorene obveze) to su žive stvari. Pitanja su na terenu na koje nema
odgovora. Ljudi tu informaciju zavrjeđuju.
Načelnik ponašat ćemo se po Statutu, što znači 30 dana od dana kada je pitanje postavljeno biti će i Izvješće.
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TOČKA 15.
Donošenje Zaključka da svi dokumenti (Statut, Poslovnik, Proračun, Zapisnici) moraju biti dostupni javnosti (putem weba,
priopćenja za javnost)
Potpredsjednik otvara raspravu po ovoj točci:
Željko Presečki –naglašavam da sjednice treba pripremati u Upravnom odjelu Općine u suradnji sa načelnikom i zamjenikom. Nema nas u javnim
glasilima. Nema tajni. Treba koristiti tehnologiju koja je na raspolaganju.
Prijedlog Kluba vijećnika je da se sjednice održavaju češće, a skraćeni zapisnici sa održanih sjednica vijećnicima dostave u roku od 1215 dana
nakon sjednice, pa nema potrebe ih slati uz poziv za slijedeću sjednicu. Mogu se koristiti i mailovi ili putem pošte dostava na kućne adrese.
Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Petrovsko da sve odluke donijete na sjednicama Općinskog vijeća budu
objavljene na web stranici općine, a skraćeni zapisnik dostaviti vijećnicima mail om ili putem pošte na kućne adrese u roku od 1215 dana od
održavanja sjednice. Isti nema potrebe slati uz poziv za sjednicu na kojem će biti usvajanje skraćenog zapisnika.

TOČKA 16.
Informacija vijećnicima o projektima, trenutnom stanju i dinamici
realizacije istih
Potpredsjednik vijeća poziva načelnika za obrazloženje ove točke:
Načelnikjedan od projekata je vodovod SvedružaŠtuparje koji je u završnoj fazi prvog dijela. Sada je otvoren natječaj za 2 km (dodatni radovi)
magistralnog voda koji nije ušao u troškovnik ranije. Za gotove radove treba tlačno ispitivanje cijevi, ispiranje i puštanje u pogon. Sa
rekonstrukcijom ceste D206 ići će i magistrali vod MužariSlatina.
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Mrtvačnica je prijavljena na natječaj, ali nema još službenih rezultatanisu objavljeni.
U pripremi je izrada projektne dokumentacije za dogradnju i modernizaciju školenisu objavljeni rezultati. U Hrvatskim vodam prijavljen projekt
vodoopskrbe za Malu Pačetinu, Staru Ves i Rovno. U ovoj godini neće biti realizacije, jer su znatno smanjena sredstva, pa će se prebaciti za slijedeću
godinu. u Izradi je projektna dokumentacija za cjevovod Gredenec. Za sve te projekte općina mora sudjelovati u sufinanciranju. Tako je do sada za
vodovod Svedrža Štuparje potrebno osigurati 215.000,00 kuna + 75.000,00 kuna. Za dodatnih 2 km procjena je na 2.000.000,00 kuna, Općina treba
200.000,00 kuna. Za mrtvačnicu troškovnik oko 1.500.000,00 kuna, a sufinanciranje Općine 15 % ili oko 200.000,00 kuna. Za izradu Projektne
dokumentacije za školu trebat će cca. 50.000,00100.000,00 kuna.
U razgovoru sa županom koji je posjetio općinu naglašena je problematika vodoopskrbe na području općine, gdje i župan zauzeo stav da se
izgradnja magistralnih i sekundarnih cjevovoda uvrste u prioritet i da će županija pomoći. Za sada Županija planirala 70.000,00 kuna za vodovod.
Postoji suradnja sa ZAROM agencija koja se bave sa izradom projekata. Očekujemo materijalnu i financijsku pomoć od središnje države.
Povrat poreza još uvijek traje. Ukupno će povrat iznositi cca. 390.000,00 kuna što je jako puno za naš mali proračun. Imamo Odluku o zaduženju
koju ćemo vjerojatno morati koristiti. Ako općina nije u mogućnosti financirati projekt kada je on aktualan, pitanje je kada će opet doći na red.
Imamo otvorenih osam građevinskih dozvola.
Nacionalni fondovi su prihvatljiviji, jednostavniji, a uvjeti isti ili povoljniji. Ne treba zanemariti EU fondove. Za ozbiljne projekte treba djelovati
kroz LAG. Grad Krapina je nositelj i iza godišnjih odmora počet će sa aktivnostima. U pripremi je i zajednički poljoprivredni redar s Gradom
Krapinom i okolnim općinama (Đurmanec, Jesenje, Radoboj).
Budemo li mogli sve ovo iz financirati bit će za Općinu puno. Za svaki projekt potpisuje se Izjava o osiguravanju sredstava u Proračunu (Zakon o
fiskalnoj odgovornosti). To je i potaklo za dnevnice Povjerenstva.
Predlažem da o bitnim temama razgovaraju načelnik, predsjednik vijeća i predsjednici klubova vijećnika (Šanjug i Presečki).
Milan Hršakzanima me koje dionice ulaze u spomenuta 2 km dodatnih radova vodoopskrbe?
Načelnik radi se o dionici Zrinščaki donji i Jagići.
Damjan Bajčićzanima me o kojim građevinskim dozvolama je riječ. Načelnik je spomenuo 8 otvorenih građevinskih dozvola.
Načelnikdvorana, dva cjevovoda, groblje, mrtvačnica, pristupna cesta, parkiralište i pročistač dvoranaškola.
Stjepan Herakizgradnjom magistralnog cjevovoda dovodi do ukidanja lokalnih vodovoda koji sada jako dobro funkcioniraju. Primjer je cjevovod
od Kipa u Svedruži prema Bucifalima.
Željko Presečkinaš Proračun nije dostatan za sufinanciranje projekata. To smo znali i prije. Uspješnost je što će biti realizirano.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
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ZAKLJUČAK
Prima se na znanje informacija načelnika o projektima, trenutnom stanju i dinamici realizacije istih.
Potpredsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 20,07 sati.

ZAPISNIČAR:
Đurđa Cesarec

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PETROVSKO
Milan Hršak
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