
Izvješće Općinskog načelnika 

( 24.5.2021.-31.12.2021.) 

 

  Dužnost Općinskog načelnika preuzeo sam 24.5.2021. godine .  

Zatekao sam započete projekte Aglomeracije i izgradnje Doma kulture. Radovi na Aglomeraciji 

odvijali su se svojim tempom kojega određuju izvođači radova, kao i sanaciju prometnica. 

Radovi na Domu kulture kasnili su u odnosu na ugovor zbog loših vremenskih uvjeta koji su 

vladali gotovo čitav svibanj, ali i zbog nedostatka radne snage izvođača. Radovi na Aglomeraciji 

poodmakli su, izgrađeni su gotovo svi izvodi za priključke te saniran veći dio prometnica unutar 

naselja, te županijska cesta od Čestijanca do svetog Martina na Muri. II faza izgradnje Doma 

kulture gotovo da je završena, te još preostaje očistiti gradilište, izgraditi pristupnu rampu za 

invalide i šaht za priključak vodovoda. 

Asfaltirana je cesta u Jurovcu u duljini od 115 m, odrađena priprema za asfaltiranje III i 

posljednje faze rekonstrukcije ceste u Jurovčaku, postavljene četiri autobusne nadstrešnice, 

obnovljena skela Sveti Martin na Muri i vraćena na rijeku Muru. Obnovljen je mlin na rijeci 

Muri te novi nosači sajle i rampe za obje skele. Nabavljene su solarne svjetiljke  za javnu 

rasvjetu te dopunjena javna rasvjeta i solarnim i klasičnim lampama, uređeno novo grobno 

krilo, ograda oko groblja te parkiralište uz groblje. Isprojektiran je  društveni dom u Gornjem 

Koncovčaku te dobivena građevinska dozvola, isprojektirana cesta Gradiščak - Grkaveščak-

Repeki u dužini 3 km i podnjet zahtjev za građevinskom dozvolom. U Ulici Hrvatskih branitelja 

odvojak slijepe ulice isprojektiran, dobivena građevinska dozvola, izvedeni radovi do faze pred 

asfaltiranje i izgrađena kanalizacija i vodovodna mreža. Raspisan natječaj za re-projektiranje 

školske sportske dvorane, odabran projektant te je projekt u završnoj fazi. Raspisan natječaj 

za obnovu ceste Gradiščak-Grkaveščak i odabran izvođač radova. Pošljunčani su putevi unutar 

naselja gdje još nema asfalta, te izvršena sanacija puteva nakon vremenskih nepogoda. U 

svrhu održavanja zelenih javnih površina nabavljena je traktorska kosilica Husquarna, te roto 

četka Karcher za metenje. Košnja i održavanje zelenih površina odvijalo se redovito i prema 

ustaljenom redoslijedu. Raspisani natječaji, odabrani izvođači i sklopljeni ugovori za 

povjeravanje poslova za održavanje javne rasvjete, košnju zelenih površina i šljunčanje poljskih 

puteva te održavanje i izgradnju kanala uz puteve  za oborinsku odvodnju. 

Unatoč pandemiji Covid-19 na tržištu radne snage nije bilo značajnijih fluktuacija kao ni 

otpuštanja radnika, čak smo svjedočili preuzimanju jedne  firme u stečaju i njezino ponovno 

pokretanje i dodatno zapošljavanje radnika, pa tako na području Općine imamo preko 900 

radnih mjesta i vrlo nizak postotak nezaposlenih osoba. 

Naj pogođenija grana gospodarstva u 2021. godini je bila ugostiteljsko turistička djelatnost ali 

unatoč tome poslovni rezultati u odnosu na 2020. godinu u dolasku i noćenjima turista je za 

35% veće. Gotovo sve turističke i općinske manifestacije odrađene su u planiranom obimu 

unatoč pandemiji ali uz epidemiološke mjere. 



 Rad udruga odvijao se u smanjenom obimu iz istih epidemioloških razloga, no unatoč tome, 

sva ugovorena sredstva isplaćena su prema prijavljenim i odrađenim programima.  

Po prvi puta su svi učenici osnovne škole Sveti Martin na Muri i polaznici pred škole u vrtićima 

dobili besplatne bilježnice . Sva vrtićka djeca dobila su prigodne poklone za Božić. Isplaćene su 

naknade za novo rođenu djecu, a studentima stipendije. Umirovljenici koji su ostvarili uvjete 

iz Odluke o dobivanju poklon bona za Božić u iznosu od 200,00kn dobili su poklon bonove.  

Izrađen je  Provedbeni program Općine Sveti Martin na Muri za razdoblje 2021.-2025. te su i s 

donesenim Odlukama općinskog vijeća doneseni i drugi Akti važni za rad i funkcioniranje 

Općine u cjelini.  

Sve financijske obaveze prema poslovnim partnerima kao i prema korisnicima Općinskog 

proračuna ( dječji vrtići, klubovi, udruge, stipendije i dr.)podmirene su na vrijeme i u skladu s 

predviđenim iznosima. Proračun je stabilan te u okviru planiranog.  

U radnom posjetu Općini bio je gospodin Darko Horvat ministar prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine. Ministra smo upoznali sa trenutnom situacijom u Općini kao i 

s budućim planovima i projektima. Održani su sastanci s Međimurskim županom, 

predstavnicima Hrvatskih voda, Turističke zajednice Međimurske županije, Međimurskih 

voda, Tegre kao nositelja radova na Aglomeraciji, Županijske uprave za ceste, te su održavani 

sastanci koordinacije radova na  Aglomeraciji i izgradnje Doma kulture. 

Ovim putem zahvaljujem predsjedniku i njegovom zamjeniku te svim vijećnicama i vijećnicima 

na fer i korektnoj suradnji, te konstruktivnim prijedlozima i kritikama. Zahvaljujem se svim 

svojim suradnicima i djelatnicima ureda Općine i direktoru Turističkog ureda na izvrsnoj 

suradnji. 
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