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Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 17. 12. 2013.

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 17. prosinca 2013. godine u prostorijama Općine Petrovsko.
Započeto u 19,05 sati.

PRISUTNI: Rudolf Semenić, predsjednik Općinskog vijeća
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
Eduard Presečki, član vijeća
Franjo Šanjug,član vijeća
Darko Jagić, član vijeća
Stjepan Poslončec, član vijeća
Miljenko Golec, član vijeća
Od ostalih sjednici su prisustvovali:
Ivan Šanjug, načelnik općine,
Stjepan Krklec, zamjenik načelnika općine.

Sjednici nije prisustvovao: Žarko Fruk, član vijeća koji je svoj izostanak opravdao.
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Zapisničar: Đurđa Cesarec.
Rudolf Semenićpredsjednik vijeća pozdravio je sve prisutne, zahvalio se na odazivu, te konstatirao da sjednici prisustvuje dovoljan
broj vijećnika (od 13 prisutno 12), 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?
Predsjednik vijeća dao je prijedlog dnevnog reda kao što je u pozivu navedeno na glasanje:
Tko je ZA: 12 vijećnika
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN:0 (nitko)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je jednoglasno prihvaćen predloženi dnevni red za današnju sjednicu,kako slijedi:

D N E V N I R E D:
1. Usvajanje

2. Donošenje

skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 25. listopada 2013.godine.

I. izmjene Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01. 2013. do 31. 12. 2013. godine.
a) Donošenje I. izmjene Plana razvojnog programa Općine Petrovsko za razdoblje od 2013.2015. godine.
b) Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2013. godinu.
c)Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2013. godinu.
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d) Donošenje I. izmjena Socijalnog programa Općine Petrovsko za 2013. godinu.
3. Donošenje Proračuna Općine Petrovsko za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016.g.
a) Donošenje Plana razvojnih programa Općine Petrovsko za razd. 2014.2016.
b) Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2014. godini.
c) Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu u 2014. godini.
d) Donošenje Socijalnog programa Općine Petrovsko za 2014. godinu.
4. Donošenje

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine.

5. Donošenje

Odluke o izradi Ciljane III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko.

6. Utvrđivanje Analize organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Petrovsko u 2014. godini.

Petrovsko u 2013. godini i donošenje Smjernica za organizaciju

7. Razmatranje i prihvaćanje Nalaza Državne revizije za učinkovitost održavanja nerazvrstanih cesta za 2012. godinu.
8. Elementarna nepogoda klizišta 2013.godine.
9. Ograda za EKOOTOKE.
10. Pitanja i prijedlozi.

TOČKA 1.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 25. listopada 2013.godine
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Predsjednik vijeća zapisnik je svima dostavljen, pa otvaram raspravu po ovoj točci.
Eduard Presečki zašto moj prijedlog da se odreknemo dnevnica sa 3. sjednica za pomoć RKT Župi Svetog Petra i Pava pomoć za uređenje
kapelice u Goričanovcu nije bio na glasanju?
Željko Presečki točka se zove usvajanje zapisnika, i rasprava i prijedlozi trebaju teći u tom smjeru ako nešto nije zapisnički obuhvaćeno. Prijedlog
gospodina Presečki Eduarda stoji u zapisniku, a zašto se o njemu nije glasalo, to je trebalo onog trenutka reagirati kad išlo na usvajanje 7. točke.
Sada se ne može ništa mijenjati, kako je zapisnički konstatirano, s tim više što prijedlog i nije bio na glasanju.
Miljenko GolecEdo je nezadovoljan što njegov prijedlog nije bio na glasanju. Dogodio se propust, pa predlaže da se vodi računa i da se takve stvari
ubuduće ne događaju.
Rasprave više nije bilo.
Predsjednik vijeća dao je skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća na glasanje:
Tko je ZA: 11 vijećnika
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 1 (vijećnik)
Općinsko vijeće većinom glasova ( 11 ZA i 1 SUZDRŽAN) donijelo

je slijedeći

Z A K L JU Č A K
Usvaja se skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrovsko održane 25. listopada 2013. godine, u tekstu koji se prilaže
zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 2.

Donošenje I. izmjene Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01. 2013. do 31. 12. 2013. godine.
a) Donošenje I. izmjene Plana razvojnog programa Općine Petrovsko za razdoblje od 2013.2015. godine.
b) Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2013. godinu.
c)Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2013. godinu.
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d) Donošenje I. izmjena Socijalnog programa Općine Petrovsko za 2013. godinu.
Predsjednik vijeća materijale ste primili, otvaram raspravu i pozivam predlagatelja za obrazloženje:
Ivan Šanjug načelnik kao što u materijalu vidite u I. izmjeni proračuna za 2013. godinu Ukupni prihodi planirani su sa 2.534.162,00 kuna, dok su Ukupni izdaci
2.835.551,00 kuna, te je iskazan manjak od 301.389,00 kuna. Izostale su kapital ne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, izostali su i drugi prihodi. Trebalo
je izvršiti poravnavanje prema izvršenju proračuna. Konkretno se misli na komunalne usluge koje su veće od plana (usluga čišćenja snijega), zatim izdaci za
izbore, izdaci javne rasvjete, vrtići ).
Marijan Škrnjugkao predsjednik Odbora za financije i proračun Odbor se sastao 15. prosinca 2013. godine. Primjedbe su dane u Zapisnik koji je danas dat
svim vijećnicima, ali još ću se osvrnuti ne neke nelogičnosti kod izrade I. izmjene Proračuna. Ako pogledate Rashode Općeg dijela str. 11 koji iznose
2.835.551,00 kuna, a u Posebnom dijelu iznose 2.830.051,00 kuna.
Zatim Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (konto 4) iznose 389.000,00 kuna,dok su izdaci u Razvojnom programu za 2013. iskazani u iznosu od 382.000,00
kuna. Iz tog se dade zaključiti da sa knjiženjem nešto ne štima.
Stjepan Krklec zamjenik načelnika problem je u meni, a ne u FINI. Zadao sam krivu formulu u Exelu, i zbog toga je došlo do pogreške. Greška je moja,
provjerit će se , uskladiti i ispraviti.
Marijan Škrnjugako je to točko, zašto nije ispravljeno i na sjednicu dat čistopis. Primjedba Odbora bila je da imamo Izvršenje proračuna na stolu što sam
danas očekivao.
Načelnik iz tehničkih razloga nije bilo moguće pripremiti Izvršenje, jer su djelatnice FINE bile na seminaru. To je jedini razlog.
Damjan Bajčićzbog čega je Općina trošila tolika, da je sada minus od 301.389,00 kuna.
Načelnikvidi se gdje je potrošeno.
Marijan Škrnjug ne vidi se iz tog materijala.
Damjan Bajčićnisam primijetio u planu za 2014. godinu taj manjak, kako će se pokriti?
Načelnik kroz kredit.
Damjan Bajčić povećavaju se troškovi plaća i putnih troškova.
Načelnik radi se o plaćama radnika na javnim radovima, a ne zaposlenih.
Damjan Bajčićtakođer sam primijetio manje planiranih sredstava za prijevoz u 2014. godini. Što se događa?
Načelnik bit će manji broj zaposlenih na javnim radovima.
Damjan Bajčić tko je odgovoran za sredstva kapitalnih pomoći – planirano 500.000,00 kuna, izvršeno 0,00 kuna.
Načelnikzna se tko je kriv za izvršenje proračuna, ali da li je kriv za stanje u državi to ne znam.
Projekt za školu ide, zatim vodoopskrbu ide i u drugoj godini. Teško je očekivati da će netko višemilijunskim sredstvima financirati Općinu, poznavajući
situaciju u državi. Nisam zadovoljan i volio bi da se više napravilo kod nas.
Damjan Bajčićkoliko je realno da se planira u proračun, a ne ostvari. Zanima me koncesija dimnjačara?
Stjepan Krkleckoncesija je dodijeljena ranije i plaća naknadu godišnje prema prometu.
Željko Presečkigovorit ću općenito za Rebalans i Plan za 2014. Prvo o 1. izmjeni Proračuna:
Bilo bi lakše da je dostavljeno izvršenje. Istina je da se pogodovalo zbog izbora. Moli se izvješće koje još nismo dobili. Rasvjeta je bila za nula kuna. I druga
naselja po Općini trebaju biti jednako tretirana. Sva obrazloženja mogu biti od strane predlagača. Vodoopskrba je tema Općine od samo osnutka. Odgovorno
tvrdim da je Vlada koju je predvodio Ivo Sanadar, bila u Krapini i sa ŽOHDZa stopirala izgradnju vodoopskrbe na području općine Petrovsko.

Što se tiče dvorane, bila je diskusija da prolazi. Imamo saznanja da je dodijeljeno 495.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju.
Bili smo pozvani klubovi stranaka što se tiče proračuna, i to je dobro, ali malo kasno se krenulo. U 9. mjesecu treba sa pripremama, kako bi u 11. mj.
predlagatelj mogao dati vijeću na usvajanje. Bilo je prijedloga i sugestija. Imajući pred sobom oba materijala, ne vidim da se bilo što izmijenilo u odnosu na
današnji materijal.
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/145zapisniksa4sjedniceopcinskogvijecaodrzane17122013?tmpl=component&print=1&page=

5/12

7/3/2016

Općina Petrovsko  Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 17. 12. 2013.

Prijedlog Kluba vijećnika HNS,SPD; HSU, HSS i vijećnika Hrvatskih laburista je da se I. izmjena doradi prema primjedbama Odbora za financije i
proračun(iz Zapisnika),i primjedba Marijana Škrnjug koje je danas naveo, te da se ponovno nađe na sjednici krajem godine, jer još ima vremena da se I.
izmjena proračuna donese.
Miljenko Golec pažljivo sam pratio izlaganje, ali u kojem dijelu treba smanjivati.
Željko Presečkina sve primjedbe koje su date /konta i iznosi/.
Miljenko Golecmoraš znati da si i ti bio dio te vlade. Dvorana je krenula iz tvog mandata. Treba se zalagati da svi skupa doprinesemo i da se zalažemo kako što
više napraviti za dobrobit naših građana. Zakon o fiskalnoj odgovornosti daje mogućnost načelniku da raspolaže sa 20 % sredstava.
Željko Presečkinisam nikoga optužio, ne radi se o 20 % nego o drugim stvarima.
Stjepan Poslončecne treba se prepucavati. Treba zajednički djelovati. Interes Općine treba biti jednak od svih nas. To nikuda ne vodi.
Načelnikprimljene na znanje primjedbe, biti će uvažene i stavljene u promjenu odnosno ispravak i dovesti u red. U exselu se zbrajaju brojke i slova i tu je
nastala štamparska greška koja će se ispraviti. Također smatram da ne treba politizirati o stvarima koje su nebitne, ne želeći umanjiti trud svih koji su vršili
knjiženje, greške se uvijek događaju. Obim poslova u Općini je velik. U okolnim općinama rade dvoje i troje ljudi.
Rasprave više nije bilo.

Predsjednik vijeća dao je takav prijedlog na glasanje:
Tko je ZA: 7 vijećnika
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 5 vijećnika
Predsjednik vijeća konstatirao je da je većinom glasova (7 ZA i 5 SUZDRŽANA) prijedlog Kluba vijećnika HNS, SDP, HSU, HSS i
vijećnika Hrvatskih laburista usvojen, te se zadužuje Jedinstveni upravni odjel da doradi I. izmjenu proračuna sa pratećim Programima do kraja
ove godine, kako bi se održala još jedna sjednica Vijeća.
TOČKA 3.
Donošenje Proračuna Općine Petrovsko za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016.g.
a) Donošenje Plana razvojnih programa Općine Petrovsko za razd. 2014.2016.
b) Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2014. godini.
c) Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu u 2014. godini.
d) Donošenje Socijalnog programa Općine Petrovsko za 2014. godinu
Predsjednik vijeća materijale s primili, otvaram raspravu:
Načelnikkao što vidite planirani su prihodi u iznosu od 4.385.500,00 kuna, izdaci 4.124.000,00 kuna, te višak prihoda od 261.500,00. Projekt mrtvačnice već je bio
prijavljen, te će u 2. ili 3. mjesecu ponovno ići, ali ne mogu sa sigurnošću reći da će to biti EIBIII, jer još smo na EIBII. Situacija nije jednostavna. Dok se ne
dogodi promjena u državi teško da se može nešto pokrenuti. Prije recesije se moglo puno toga napraviti. Ako nemamo 1.200.000,00 kuna za mrtvačnicu, onda
smo na ovogodišnjem planu. Obećana je pomoć župana, makar je iznio mnoge probleme. U 2015. godini trebali bi dobiti prema Zakonu o regionalnom razvoju.
Marijan Škrnjugpredsjednik Odbora za financije i proračun: iste greške napravljene su u planu kao i kod izmjene proračuna. Npr. ukupni izdaci planirani su
sa 4.124.000,00 kuna u Općem dijelu proračuna. Na strani 8. Posebnog dijela taj iznos prikazan je sa 2.914.000,00 kuna. Razlika je ogromna. Zatim Rashodi za
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nabavu nefinancijske imovine iznose 1.987.000,00 kuna, dok u Planu razvojnog programa taj iznos je 1.960.000,00 kuna. Isto se odnosi na Projekcije za 2015. i
2016. godine.
Stjepan KrklecMarijan je u pravu. Reciklažno dvorište sam obuhvatio, dok izdaci za mrtvačnicu nije upisan. Moja je greška.
Damjan Bajčić Porez na imovinu 220.000,00 kuna značajna je stavka u Proračunu, da li će se to realizirati.
Stjepan Krklecnajava je Vlade da taj porez bude i iz tog razloga je taj plan, ali nema komunalne naknade.
Marijan Škrnjug zašto su čekovi za komunalnu naknadu poslani u 12. mjesecu. Što se čekalo cijelu godinu?
Stjepan Krklec čekalo se što će biti sa najavljivanim porezom na imovinu i jedini je taj razlog što čekovi za komunalnu naknadu nisu prije poslani.
Damjan Bajčićna koji način se mislite zadužiti za 430.000,00 kuna?
Načelnikpostoje institucije koje odobravaju kratkoročno zaduživanje. Zaduženost ne smije biti veća od 20 % Proračuna.
Željko Presečkiubuduće poznajte vijećnike sa pogreškama. Rebalans proračuna vijeće može donijeti kad za to postoji potreba. Što se tiče kreditnog zaduženja
Vlada RH daje suglasnost, ali Općina još otplaćuje kredit, pa je upitno da li će se suglasnost dobiti.
Što se tiče rashodovne strane proračuna za 2014. godinu imam nekoliko primjedbi:
Fini plaćamo godišnje 37.000,00 kuna za uslugu vođenja knjigovodstva. Postoji teoretska mogućnost da se raskine ugovor i može se razmišljati o zapošljavanju
osobe u Općini. Zatim se u izdacima za javnu rasvjetu razgraniče odnosno dodaju podstavke za naselja koja su zainteresirana za izgradnju javne rasvjete (npr.
Jugci, Levaki, Sopki, Stara Ves, Preseka, Gredenec vodoopskrba i dr. zainteresirani. Gmajni je planirano 2.000,00 kuna i neka jer djeluju. Druga stavka za
Gmajnu planira se 100.000,00 kuna, pa se rebalansom skine. Što se tiče penzionera Općina daje pomoć samo Udruzi i Sindikatu, dok ostali ne dobiju ništa što nije
u redu još imamo BUZ, imamo i stranku za koje nema u planu ništa, stoga predlažem svima jednako, odnosno prema programu, tko nema program nema ni
pomoći. U Preseki bi trebalo urediti igralište koje postaje zapušteno. Možda postaviti kakvu ljuljačku ili klackalicu za djecu. Stara Ves želi završiti započeto
igralište da se tu pomogne. Stoga predlaže u ime Kluba vijećnika HNS,SPD, HSU, HSS i vijećnika Liberalni stranke je da se Proračun za 2014. godinu doradi
prema primjedbama Odbora za financije i proračun(iz Zapisnika),i primjedba koje su danas navedene, te da se ponovno nađe na sjednici krajem godine, jer
još ima vremena da se donese.
Damjan Bajčićza Gmajnu planirano 2.000,00 kuna, kako će platiti 100.000,00 kuna od ove godine za dom?
Načelnik50.000,00 kuna su platili, ostalo će platiti kako će moći.
Miljenko Golecpredlažem da Udruge treba podržavati na temelju Plana i Programa. One su potrebne i po uspjehu im treba dati pomoć iz Proračuna. Što se tiče
javne rasvjete situacija je teška i to je dodatno opterećenje za općinski proračun. Mišljenja sam da nam je izgradnja kanalizacije nužnije i potrebnija.
Željko Presečki zahtjevi za aktivnosti pojedinih naselja dat će se u Upravni odjel, za Općinsko vijeće koje mora o njima raspravljati.
Stjepan Poslončecda li Općina ima toliko novaca da omogući svakom selu igralište i financira toliko Udruga?
Stjepan Herakproblem Udruga nećemo mi riješiti. Zakon to dozvoljava i zato ih imamo toliko. Dovoljno je troje ljudi da osnuju udrugu.
Damjan Bajčićza asfaltiranje u planu imamo 7.000,00 kuna, to je malo gotovo ništa.
Golec Miljenkosvi smo bili za sportsku dvoranu. Znamo da je škola vlasnik, ali treba pomoći, mi će mo biti korisnici.

Vijećnik Franjo Šanjug napustio je sjednicu u 20,27 sati, zbog drugih obaveza, pa je vijeće ostalo sa 11 vijećnika.

Načelnikprodužena je dozvola za dvoranu. Ako maknemo stavku za kredit iz Plana, bio bi zadovoljan da velite koje stavke smanjiti. Znači kapitalno smanjivati
što ne bi bilo dobro. Vodovod ne možemo, ne možemo vrtiće, školu i dr. Treba dosta stavki smanjiti. Rasvjeta neće moći ostati. Projekte ne možemo rezati, ceste i
onako je malo. Reciklažno dvorište je zakonska obveza, može se malo smanjiti, ali ne dovoljno. Prostorni plan ne možemo smanjiti. Vodovod u Gredencu
apsolutno podržavam da se izdvoji. Bilo bi jednostavnije da o problemima obavijeste Općinunačelnika, pa ih poziva na suradnju. Za Staru Ves u pripremi je
projektna dokumentacija za vodoopskrbu. Kao čovjeka me smeta stalo spoticanje oko izbora. Nismo Općinu zadužili enormnim iznosima. Sve što je napravljeno,
ostaje našim građanima.
Damjan Bajčić ako izbacimo iz plan kredit, imamo 30 % manje sredstava u Proračunu, što će se raditi iduće godine?
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/145zapisniksa4sjedniceopcinskogvijecaodrzane17122013?tmpl=component&print=1&page=
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Rasprave više nije bilo.

Predsjednik vijeća dao je prijedlog Kluba vijećnika HNS, SDP, HSU, HSS, kao i vijećnika Hrvatskih laburista da se prema diskusijama koje
su tekle doradi Proračun Općine Petrovsko za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu sa pratećim programima i do kraja godine dostavi
Vijeću na usvajanje na glasanje:
Tko je ZA: 9 vijećnika
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 2 vijećnika
Predsjednik vijeća konstatirao je da je većinom glasova (9 ZA i 2 SUZDRŽANA) prijedlog Kluba vijećnika HNS, SDP, HSU, HSS i vijećnika
Hrvatskih laburista usvojen, te se zadužuje Jedinstveni upravni odjel da doradi Proračun Općine Petrovsko za 2014. godinu, kao i Projekcije za
2015. i 2016. godinu sa pratećim Programima do kraja ove godine, kako bi se održala još jedna sjednica Vijeća.
TOČKA 4.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

Predsjednik vijeća predlažem da se o toj točci raspravlja na slijedećoj sjednici kad će se raspravljati i proračunskim materijalima.
Svi prisutni složili su se s prijedlogom predsjednika vijeća.
TOČKA 5.
Donošenje Odluke o izradi Ciljane III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko
Predsjednik vijeća materijal ste primili, otvaram raspravu:
Načelnikna trgu smo već prije donijete Odluke za točkastu izmjenu Prostornog plana. Prošli tjedan u Općini bili su predstavnici PLINACRO d.o.o. Zagreb i
upoznali me sa novom trasom magistralnog plinovoda na potezu ROGATECZABOK. Trasa bi išla jednim dijelom kroz našu Općinu tj. od Đurmanca preko
BrezovicePodgaj i kotlinom do Stare Vesi. Ovaj plinovod je 50 bara, a planira se 75 bara, pa je i to jedan od razloga za izmjenu Prostornog plana. Ići će se na
izvlaštenje. Zemljište ne otkupljuju već se plaća šteta. Za građevinsko zemljište daje se vrijednost između građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. Nisu vodili
brigu o vodocrpilištu Kralješak, ali moći će se trasa mijenjati odnosno izmicati. Gradnja bi mogla početi krajem 2015. ili početkom 2016. godine. Radit će se
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/145zapisniksa4sjedniceopcinskogvijecaodrzane17122013?tmpl=component&print=1&page=

8/12

7/3/2016

Općina Petrovsko  Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 17. 12. 2013.

točkaste izmjene prema zahtjevima građana.
Damjan Bajčićda li će se rješavati zahtjevi građana, ili samo ono što je riješeno legalizacijom?
Stjepan Krklec obuhvati će se sve ono što se legalizira i svi ostali zahtjevi građana koji će biti podnijeti.
Načelnikzahtjevi će ići svi, ali ne znači da će svi dobiti suglasnot.
Željko Presečki vezano na članak 14. „Sredstva za izradu i donošenje Plana osigurati će se iz Proračna Općine Petrovsko i drugih izvora“. Ti drugi izvori da li
se misli na PLINACRO d.o.o., a ako je predlaže da se maksimalno iskoristi. Nadalje članak 1. Stavak 2. piše da je odgovrna osoba pročelnik, a pošto mi nemamo
pročelnika smatra da to treba ispraviti.
Rasprave vije nije bilo, pa je predsjednik vijeća da Odluku o izradi ciljane III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko s predloženom
izmjenom Članka 1. stavak 2. na glasanje:
Tko je :ZA: 11 vijećnika
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN 0 (nitko)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je jednoglasno (11 ZA) donijeta Odluka o izradi Ciljane III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Petrovsko u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio, te će se objaviti u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.
TOČKA 6.
Utvrđivanje Analize organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Petrovsko u 2013. godini i donošenje Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Petrovsko u 2014. godini

Predsjednik vijećaotvaram raspravu:
Stjepan Krkleczamjenikk načelnika upoznaje prisutne da su Analize i Smjernice rađene sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju. Ujedno je napomenuo da
obavljen nadzor 13. studenog 2013. od strane inspektora zaštite i spašavanja (Zapisnik vam je dat u materijalima), pa ti akti trebaju biti donijeti.
Željko Presečkisve je dobro dok se nekome ništa ne dogodi, ali vrlo je neozbiljno ako pogledate stranu 4. Zapisnika u zadnjoj rečenici spominje se da je jedan
primjerak zapisnika uručen odgovornoj osobi Općine, gospodinu Ivanu Habjancu. Na to treba intervenirati. Takvog mi nemamo, te predlaže da se to ispravi.
Vjerojatno ima šprancu za ostale općine, ali to svakako treba ispraviti.
Stjepan Krklec obećajem da ću kontaktirati inspektora i da će se to ispraviti.
Nakon provedene rasprave Predsjednik vijeća dao je Analizu organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Petrovsko u 2013. godini i
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Petrovsko u 2014. godini sa primjedbom na glasanje:
Tko je ZA: 11 (vijećnika)
PROTIV:0 (nitko)
SUZDRŽANI: 0 (nitko)
Predsjednik vijeća je konstatirao da je Analiza organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Petrovsko u 2013. godini i Smjernice za
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/145zapisniksa4sjedniceopcinskogvijecaodrzane17122013?tmpl=component&print=1&page=
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organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Petrovsko u 2014. godini jednoglasno donijeta u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
TOČKA 7.
Razmatranje i prihvaćanje Nalaza Državne revizije za učinkovitost održavanja nerazvrstanih cesta za 2012. godinu
Predsjednik vijeća otvara raspravu:
Načelnik os travnja do studenog obavljena je Revizija za učinkovitost održavanja nerazvrstanih cesta za 2012. godinu. Nalažu puno akata. Mi smo se očitovali i
obvezali da će se nedostaci otkloniti.
Damjan Bajčić tko će napraviti registar nerazvrstanih cesta?
Načelnik ovo je pozamašan posao, treba napraviti plan održavanja, zatim registar.
Stjepan Krklecrazgovarano je kako bi sve okolne općine sa županijom zajedno pristupile izradi registra.

Damjan Bajčić u čijoj domeni? Smatram da bi se tu trebala uključiti Komisija za komunalnu djelatnost.
Rasprave više nije bilo.
Predsjednik daje Nalaz revizije na glasanje:
Tko je ZA: 11 (vijećnika)
PROTIV: 0 (nitko)
SUZDRŽAN: 0 (nitko)

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta za 2012. godinu
na području Općine Petrovsko
I.
Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Koprivnica o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta za 2012. godinu na području Općine Petrovsko.
II.
Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
Elementarna nepogoda klizišta 2013.godine
Predsjednik vijeća otvaram raspravu:
Željko Presečkidrago mi je što je u točci navedeno da je to traženo na moje ime. To je primjer kako doći do podataka.
Damjan Bajčićod kud su ta sredstva da li iz općinskog ili državnog proračuna?
http://www.petrovsko.hr/index.php/naslovnica/sluzbeniakti/145zapisniksa4sjedniceopcinskogvijecaodrzane17122013?tmpl=component&print=1&page=
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Načelniksredstva su doznačena iz državnog proračuna.
Damjan Bajčićtko je radio procjenu misli da je dobro obavio posao. Šteta ipak nije bila tolika kao što je u procjeni navedeno. Procijenjena vrijednost je velika.
Željko Presečkizašto se nije uključila općinska komisija u rad (procjene)?
Stjepan Krklecbio je kratak rok za dostavu izvješća. Zbog izbora se moralo sve ubrzati. U procjeni je sudjelovao ovlašteni predstavnik Georg Gal, dipl.ing.agr.
Željko Presečkiraspisivanjem izbora ne prestaje život u općini, pa poziva za ubuduće da se uključe članovi Povjerenstva u rad.
Stjepan Herak pitanje na terenu: tko je dobio naknadu i na temelju čega, jer nisu svi dobili?
Stjepan Krklec svi oni koji su prijavili štetu po službenoj dužnosti se postupilo. Procjenu na poljoprivrednim kulturama trebao je raditi poljoprivredni
stručnjak, a na cestama građevinski stručnjak i po tome se postupalo.
Više nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće o elementarnoj nepogodi klizišta 2013. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ograda za EKOOTOKE

TOČKA 9.

Predsjednik vijeća otvara raspravu:
Željko Presečkimoje obrazloženje kao u prethodnoj točci.
Damjan Bajčićzašto su različite cijene istaknute u Ponudi i Računu. Mislim da bi to trebalo biti jednako. Zbog same revizije to treba štimati.
Stjepan Krklec točno je da je razlika, ali je izvedeno umjesto 8 komada 6 komada Ekootoka.
Više nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće o izradi ograda za Ekootoke, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 10.
PITANJA I PRIJEDLOZI:
1. Damjan

Bajčić zašto se načelniku isplaćuje naknada Ugovorom o djelu, što je puno skuplje, od obračuna plaće što je po meni jeftinije.

Načelnikne mogu biti zaposlen u dvije firme i dobivati plaću.
Damjan Bajčićimam neugodno iskustvo s lovcima, nisu bili obilježeni, a psa su na 2 metra udaljenosti ustrijelili.
Načelnikpolicija je pozvana. Odvjetništvo će odlučiti kako postupiti. Bio je redoviti obilazak, a ne lov. Psi su opasni za životinje, jednostavno ih
rastjeravaju. Ne smiju biti bez nadzora, a ukoliko jesu mogu se ukloniti.
2. Vilim Zajec gdje bi bilo Reciklažno dvorište, i problem kanalizacije naselja koja su u nizini kao što je Svedruža? Tko će u ljetnim danima živjeti uz potok.
Načelnik još se nezna. Treba površina oko 200 m2, također treba izmjena Prostornog plana. Svakako treba predvidjeti negdje uz prometnicu, da je
dostupno s odgovarajućim pristupom.
Stjepan Herak isti je problem spajanja kanalizacije u potok Glogovec od strane naselja Makari, Mužari, Pečeki (to su naselja Općine Đurmanec). Mi u
nizinama pretvorit će mo se u septičke jame. Općina daje cijevi za kanalizaciju, a onda nastaje problem.
Predsjednik vijećanažalost mi to ne možemo riješiti.
3. Damjan Bajčić čije vlasništvo će biti Reciklažno dvorište. Mi plaćamo davanja, a vlasništvo će imati netko treći.
Načelnikotvaranje Reciklažnog dvorišta trošak je Općine, a odvoz će vršiti onaj tko redovno i sada odvozi otpad.
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Hršakako cesta D206 ide na proljeće, da li postoji mogućnost za otpadni materijal da se dopremi na njihovo igralište u Svedruži?

Načelnikdanas sam bio u Zagrebu na sastanku. Radovi bi trebali započeti najkasnije 15. 3. 2014. godine. Već je o tome razgovarano. Materijal mora biti
zamjenski. Problem su zavoji pogotovo za autobuse.
5. Damjan Bajčićda li se uz cestu planira i nogostup?
Načelnikići će u svim dijelovima gdje je moguće. Također je plan za iduću godinu 1.200 metara vodovoda uz trup ceste. Krakom je dobio poslove
vodoopskrbe, koje će početi izvoditi prije ili paralelno s cestom zavisi o uvjetima. Kanalizacija ide u dijelu gdje je napravljena.
Zanima me da li smo u trenutku kad je donijeta odluka da se vodoopskrba na području općine neće raditi, da li je postojala građevinska dozvola?
Željko Presečkidokumentacija je bila u izradi, a imamo i saznanja da su četiri općine ušle u program iako nisu imale dokumentaciju.
Milan Hršaknama je u Zagrebu rečeno da smo politički izbačeni.
Načelnikmislim da je Zagorski vodovod odigrao veliku ulogu. Žao mi je ako je to netko napravio protiv Općine, jer mislim da nije u redu.
Miljenko Golecispred Udruge Limena glazba pozivam Vas i vaše obitelji na Božićni koncert koji će se održati na Štefanje 26. prosinca u 16,00 sati u Kino
dvorani u Krapini.
Načelniksvima Vama i Vašim obiteljima želim sretan Božić i Novu 2014. godinu.
Željko Presečki u ime Kluba vijećnika također želi sve najbolje za nadolazeće blagdane.
Rudolf Semenić pridružuje se čestitkama.
Više nije bilo pitanja ni prijedloga,pa je predsjednik zaključio sjednicu.

Dovršeno u 22,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Đurđa Cesarec

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić
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