
 

ZAPISNIK 

sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri 

održane u kongresnoj dvorani dana 13.07.2020. godine s početkom u 19,00 sati 

 

       Temeljem članka 34. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18, 03/20) te sukladno uputama za postupanje u 

izvanrednim okolnostima glede održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS Ministarstva 

uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020. godine, 

predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri sazvala je 27. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Sveti Martin na Muri 13.07.2020. godine (ponedjeljak) koja se održala u 

kongresnoj dvorani s početkom u 19,00 sati uz pridržavanje mjera opreza radi sprečavanja 

širenja koronavirusa. 

Putem dostave i e-maila dostavljen je Poziv sa dnevnim redom sjednice i materijali za sjednicu. 

 

Od ukupno 13 članova Općinskog vijeća sjednici su bili prisutni: 

Petra Novinščak - predsjednica Općinskog vijeća, Damir Srša - zamjenik predsjednice 

Općinskog vijeća, Mladen Dobranić, Zvonko Stojko, Nikola Perčić, Dragica Živčec, 

Neven Zadravec, Anđelko Tomšić, Ivica Kutnjak, Mario Goričanec 

Opravdani: Valerija Novak, Marijan Bogdan, Tatjana Hažić 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

Dražen Crnčec - načelnik općine 

Martin Srša – zamjenik načelnika 

Vlatka Županec – tajnica općine 

Miroslav Novinščak – predsjednik NK Polet Sveti Martin na Muri 

Stanko Sedmak – predsjednik Mjesnog odbora Lapšina 

Mihael Karlovčec – predsjednik Mjesnog odbora Jurovčak 

Vladimir Trstenjak – novinar - List Međimurje 

Predsjednica Općinskog vijeća Petra Novinščak pozdravlja nazočne, pozdravlja i gospodina 

Miroslava Novinščaka koji je došao predstaviti planove vezane uz NK Polet. Predlaže Dnevni 

red, koji su nazočni primili u pozivu. Dnevni red je pročitan i jednoglasno prihvaćen te glasi 

 

D N E V N I    R E D 

1. Predstavljanje Plana i investicija na području terena NK Polet – gosp. Miroslav 

Novinščak 

2. Potvrđivanje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri      

i provođenje zaključaka sa iste sjednice 

3. Aktualni sat 

4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na 

Muri za 2020. godinu 

5. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveti Martin 

na Muri u naselju Sveti Martin na Muri 



6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine 

Sveti Martin na Muri za 2020. godinu 

7. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

 

Ad 1.) Predstavljanje Plana i investicija na području terena NK Polet – gosp. Miroslav 

Novinščak 
Gospodin Miroslav Novinščak zahvaljuje na pruženoj prilici da predstavi dio plana kojeg je 

zamislio zajedno sa suradnicima na području terena NK Polet. Ujedno zahvaljuje i na 

dosadašnjoj podršci. Predstavlja ideje i planove vezane za NK Polet i terene te područje oko 

terena. 

 

Ad 2.) Potvrđivanje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na 

Muri i provođenje zaključaka sa iste sjednice 

Petra Novinščak - predsjednica OV – daje Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 

dana 28.05.2020. godine. Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri jednoglasno, od ukupno 

10 prisutnih članova Općinskog vijeća, prihvaća Zapisnik sa 26. sjednice. 

 

Ad 3.) Aktualni sat 

Načelnik općine Dražen Crnčec informira nazočne o aktualnostima 

- radovi na kanalizaciji u tijeku, u Bukovju i Čestijancu završena ispitivanja, nema 

propusnosti, radovi su dobro napravljeni, trenutno su radovi u Lapšini 

- gotovo je uređenje II. faze ceste u Jurovčaku, opravdana su sredstva prema Ministarstvu 

regionalnog razvoja 

- završeni su radovi na sanaciji ceste u Kapelščaku 

- završena je II. faza skelarske kuće, predano je završno izvješće, Ministarstvo turizma je 

već uplatilo preostala sredstva 

- u tijeku je javna nabava za izgradnju I. faze doma kulture, 17.07. je otvaranje ponuda 

- tijekom 7. ili početkom 8. mjeseca počinju radovi na proširenju ceste za biciklističke 

trake od Žabnika do Hlapičine, investicija ŽUC-a, radovi vrijedni oko milijun kuna, 

udio općine iznosi sto tisuća kuna  

- postavljeno je oko 20 novih prometnih znakova, planira se još 

- vezano uz dane turizma – s obzirom na situaciju i upute veća okupljanja nisu poželjna, 

vidjet će se s manjim događanjima, prilagodit ćemo se odlukama stožera 

Damir Srša – postavlja pitanje vezano za vatrogasce 

Mario Goričanec – podržava plan u svezi igrališta za žitelje općine na terenu NK Polet 

Anđelko Tomšić – je li sanacija ceste Gradiščak – Grkaveščak planirana u proračunu 

Dražen Crnčec – planirana je u trećem kvartalu 

Martin Srša – upućuje nazočne da apeliraju na nošenje zaštitne maske za lice, smatra da je 

situacija ozbiljna. 

 

Ad 4.) Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na 

Muri za 2020. godinu 

Predsjednica vijeća Petra Novinščak – među materijalima dostavljena i opsežna dokumentacija 

vezana uz izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci, održan je sastanak Odbora za proračun i 

financije koji je detaljno prošao kroz sve stavke te dao pozitivno mišljenje na polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna. Sveukupno planirani prihodi i primici iznose 9.348.230,00 

kuna, izvršenje do 30.06.2020. godine iznosi 5.008.759,04 kuna. Ukupno planirani rashodi i 

izdaci iznose 9.348.230,00 kuna, izvršenje do 30.06.2020. godine iznosi 2.454.329,42 kuna, 

višak/manjak + neto financiranje za izvještajno razdoblje iznosi 2.554.429,62 kuna. 



Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri nakon rasprave, jednoglasno, od ukupno 10 

prisutnih članova Općinskog vijeća, donosi  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju  

Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu 

 

Ad 5.) Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveti 

Martin na Muri u naselju Sveti Martin na Muri  

Predsjednica vijeća Petra Novinščak – radi se o natječaju LAG-a, projekt Skelarski puti  nije 

prošao, LAG je preusmjerio sredstava za druge programe, prilika da se kandidiramo sa novim 

projektom koji je prihvatljiviji po uvjetima natječaja, predmet ulaganja je uređenje groblja i 

parkirališnih mjesta uz groblje, ukupna vrijednost projekta prema procjeni iznosi 647.920,00 

kuna bez PDV-a, odnosno 809.900,00 kuna s PDV-om. 

Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri nakon rasprave, jednoglasno, od ukupno 10 

prisutnih članova Općinskog vijeća, donosi  

Odluku  

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području  

Općine Sveti Martin na Muri u naselju Sveti Martin na Muri 

 

Ad 6.) Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine 

Sveti Martin na Muri za 2020. godinu 

Predsjednica vijeća Petra Novinščak – radi se o odluci koja je već bila na dnevnom redu, došlo 

mišljenje Ministarstva uprave da treba izmijeniti odluku, pozvati se na drugi članak u 

preambuli, definirati koliko sredstava ide kojoj stranci.  

Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri nakon rasprave, jednoglasno, od ukupno 10 

prisutnih članova Općinskog vijeća, donosi 

Odluku  

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  

i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću  

Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu 

 

Ad 7.) Ostala pitanja i prijedlozi 
Predsjednica općinskog vijeća Petra Novinščak – pristigla zamolba od Kavana i catering 

„Arka“ vlasnika Davora Kocena u svezi izmjene radnog vremena i iznosa zakupnine poslovnog 

prostora u prizemlju Centra za posjetitelje u Žabniku zbog pandemije koronavirusom.  

Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri donosi zaključak o donošenju odluke o sklapanju 

aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora, te je suglasno da se za vrijeme trajanja epidemije 

koronavirusom izmjeni radno vrijeme i cijena mjesečne zakupnine poslovnog prostora u 

prizemlju Centra za posjetitelje u Žabniku, radni dani u tjednu biti će od četvrtka do nedjelje, 

zakupnina će iznositi 1.500,00 kuna mjesečno. 

Petra Novinščak – među materijalima je i obavijest o pozivu na javni uvid i javnu raspravu od 

strane Hrvatskih šuma za Program gospodarenja gospodarskom jedinicom Gornje Međimurje, 

javna rasprava održat će se 26.08. u prostorijama šumarije, obavijest i o energetskoj obnovi 

obiteljskih kuća 

Damir Srša – radi čega je reducirana javna rasvjeta u centru Svetog Martina na Muri 

Dražen Crnčec – ništa se nije mijenjalo, nakon 11 sati svijetli svaka druga 

Dragica Živčec – postavlja upit u svezi javne rasvjete, da se postavi lampa u Uskoj ulici kod 

trgovine Kitro 



Dražen Crnčec – problem je u kablu, ima se u planu 

Ivica Kutnjak – koji je uvjet za popravak javne rasvjete 

Petra Novinščak – kad primijetite da ne svijetli lampa treba javiti u ured broj bandere 

Mario Goričanec – neke općine imaju mogućnost prijave putem aplikacije, možda bi trebali 

čim više digitalizirati što se može   

Stanko Sedmak – postavlja pitanje ako može dobiti zapisnik sa sjednica 

Petra Novinščak – ne postoji prepreka za dostavom izvoda iz zapisnika 

Karlovčec Mihael – daje prijedlog, za budućnost, budući da smo turistički kraj, da bi se 

raspravilo o mogućnosti o ulaganju u vlastite strojeve za održavanje ili dati nekome koncesija 

za održavanje i čišćenje kako bi se podigli na višu razinu 

 

 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 21,04 sati. 

 

 

 

 

 Zapisnik vodila                                                                      Predsjednica Općinskog vijeća 

 Vlatka Županec                                                                                  Petra Novinščak                                                                


