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ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA   

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 
održane u ponedjeljak 28. studenoga 2016. godine u 18:00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu Marijan Rodinger 

pozivom KLASA: 023-06/16-01/05, URBROJ: 2109/16-03-16-1 od 18. studenoga 2016. 

godine.   

 

SJEDNICI SU NAZOČILI VIJEĆNICI: Marijan Rodinger, predsjednik, Anđelko 

Kovačić, potpredsjednik, Milan Zanjko, potpredsjednik, Božidar Balog, Radovan 

Kutnjak, Antun Guterman, Vesna Krnjak, Danica Begović, Dragutin Ladić, Miroslav 

Lisjak, bacc.admin.publ., Stjepan Perko, Stjepan Tomašić, Miroslav Turk, dipl.uč. i 

Dragica Vugrinec, ing. građ. (pridružila se tijekom aktualnog sata). 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Željko Medved – ispričao se.   
 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČILI: Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., općinski 

načelnik, Damir Novak, zamjenik općinskog načelnika,  Dragutin Barlek, vijećnik 

Županijske skupštine Međimurske županije, Danijela Turk, upravni referent, Petra 

Novak, dipl.ing.agr., referent za opće poslove i EU fondove, Lora Alijašević i Melani 

Šopar, građanke te Vlasta Vugrinec i Andreja Šmitran, predstavnice javnih medija.   

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger pozdravio je sve prisutne i započeo voditi 

sjednicu te predložio dnevni red iz saziva.   

 

DNEVNI RED 

  

1. Utvrđivanje kvoruma, 

 

2. Aktualni sat (pitanja, primjedbe, prijedlozi…), 



3. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Sveti Juraj na Bregu 

- predlagatelj je općinski načelnik 

- predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je Anđelko Nagrajsalović,       

            načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

O točci 03. Dnevnog reda i svim materijalima pripremljenim za sjednicu; prethodnu raspravu 

proveli su načelnik, zamjenik načelnika i povjerenstva. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Rodinger dao je Dnevni red na glasovanje te je 

jednoglasno, sa 13 glasova ”za„ isti usvojen.   

 

TOČKA 1.                                      

UTVRĐIVANJE KVORUMA 

 

Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća - konstatirao je da je na sjednici nazočno 

13 vijećnika, te je utvrdio postojanje kvoruma, a time i pravovaljanost svih donesenih odluka.    

Dragica Vugrinec, ing. građ. – sjednici se pridružila tijekom aktualnog sata. 
 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

 

Milan Zanjko, vijećnik - što se poduzima oko led javne rasvjete u Okruglom Vrhu? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – na području Okruglog Vrha gdje će postaviti 

nova led rasvjetna tijela javne rasvjete postoje dvije trafostanice i na jednoj je bilo potrebno 

zakupiti snagu kako bi se mogla postaviti nova led javna rasvjeta. Također je potrebno 

montirati ormar na trafostanicu za javnu rasvjetu kako bi kod popravka ovlaštena osoba od 

strane Općine Sveti Juraj na Bregu bez izlaska službe iz Elektra Čakovec mogla popraviti 

eventualni kvar. Još se uvijek od strane HEP-a čeka odobrenje za postavljanje ormara. Nakon 

dobivenih svih elektroenergetskih suglasnosti poslovni subjekt Kabel - mont d.o.o. će 

postaviti nova led rasvjetna tijela na javnu rasvjetu u Okruglom Vrhu. 
 

Milan Zanjko, vijećnik vezano za osnivanje Hitne medicinske pomoći u Murskom Središću 

da li Općina Sveti Juraj na Bregu spada pod Mursko Središće? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – osnivanje Hitne medicinske pomoći u 

Murskom Središću je inicijativa gradonačelnika Murskog Središća. Od Zavoda za hitnu 

medicinu Međimurske županije dobili smo dopis u predmetu: „Dodatni tim hitne medicine na 

području Međimurske županije“ u kojem stoji: „Kao što ste vjerojatno upoznati, novom 

Mrežom hitne medicine Republike Hrvatske, a nakon dugotrajne akcije “Hitna je Međimurju 

bitna“ uspjeli smo, svi zajedno, progurati još jedan prijeko potreban tim hitne medicine (24/7) 

za našu Županiju. Povjerenstvo Ministarstva za izradu Mreže hitne medicine je kao lokaciju 

nove Ispostave Grad Mursko Središće odredio i za tu namjenu osiguralo 80% sredstava za 

financiranje timova. Za neprekidno financiranje Ispostave (24/7) je potrebno 5 timova (10 



ljudi) od čega HZZO financira 4 tima (8 ljudi), a lokalna/regionalna samouprava 1 tim (2 

čovjeka).“ 
To je T2 tim gdje spadaju (medicinski tehničar prvostupnik i medicinski tehničar). Da bi se 

hitna medicinska pomoć mogla smjestiti potrebno je urediti prostor, prostor je pronađen u 

Murskom Središću u privatnoj kući. Za opremanje prostora potrebno je 250.000,00 kuna a 

mjesečni najam bi iznosio 3.000,00 kuna. Predložio sam da bi tim T2 iz Murskog Središća 

pokrivao područja bliža Murskom Središću nego Čakovcu. Kad se zove hitna pomoć onda 

dispečer odlučuje o hitnosti prema vrsti ozljede i sukladno tome se šalje slobodni tim. Postoje 

razlike između slomljenog prsta što može i tehničar imobilizirati i moždanog ili srčanog udara 

za koje mora biti prisutan liječnik. Ne smanjuje se broj timova u Čakovcu već se sa Murskim 

Središćem povećava broj timova. Osnivanjem hitne pomoći dobivamo veću dostupnost hitne 

pomoći ali samo za one slučajeve kad se radi o lakšim ozljedama koje nisu opasne po život. 

Pacijenti se voze u Čakovec, a ne u Mursko Središće jer je tamo samo stacionirana hitna u 

pripremi. 

 

Dragutin Ladić, vijećnik – ako netko na primjer slomi prst tim u Murskom Središću je u 

nekakvoj pričuvi što znači, ako tim iz Čakovca ne može onda dolazi tim iz Murskog Središća 

koji nema liječnika. Zanima me koliko bude to koštalo lokalnu samoupravu? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potrebno je opremiti prostor i plaćala bi se 

mjesečna najamnina. Ideja je da se plaća prema broju stanovnika područja koje bi hitna 

pokrivala tj. prema broju intervencija. Ako netko npr. slomi nogu tim iz Murskog Središća 

dolazi sa tehničarom koji može imobilizirati nogu i dati injekciju protiv bolova te odvesti 

pacijenta u Čakovec na hitnu. Četiri tima plaća Ministarstvo, a jedan tim bi plaćala 

Međimurska županija. Dio koji ne pokriva županija je priča oko prostora u što spada uređenje 

i mjesečna najamnina što bi za Općinu Sveti Juraj na Bregu predstavljalo cca 20.000,00 kuna 

za ulaganje i cca 300,00 kuna mjesečno za najam. 
 

Stjepan Perko, vijećnik – smatram da je pitanje osnivanja hitne pomoći u Murskom Središću 

točka za jednu od sljedećih sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik - osnivanje Ispostave hitne pomoći u Murskom 

Središću je tema za sljedeću godinu i to je još uvijek samo prijedlog, a želim da vi kao 

vijećnici budete informirani o navedenom prijedlogu. Moj prijedlog je da tim iz Murskog 

Središća ne pokriva cijelu Općinu Sveti Juraj na Bregu već da se pokriva dio općine koji je na 

sličnim ili manjim udaljenostima od Murskog Središća naspram udaljenosti od Čakovca. 

Napominjem da je u pitanju mali financijski iznos i povećanje zdravstvene zaštite i da 

Međimurska županija dobiva novih pet timova, što znači da tih novih pet timova može puno 

brže doći do pacijenta nego postojeći broj timova koji djeluje na području Međimurske 

županije. 

 

Stjepan Perko, vijećnik - kada će se donijeti Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. 

godinu i kada će se održati sjednica Povjerenstva za društvene djelatnosti, kojeg sam ujedno i 

ja predsjednik? 



Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2017. 

godinu se priprema i prijedlog bude dostavljen Povjerenstvu za proračun i financije 

Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu i Povjerenstvu za društvene djelatnosti. 

Sjednicu općinskog vijeća planiramo održati oko 20. prosinca. 
 

Vesna Krnjak, vijećnica - Imali smo sastanak na terenu sa gospodinom Zorčecom i to na  

"Križopotju" i na „Angelovom Bregu“ gdje je potrebno zakupiti snagu od 4,5 kW i kad se to 

plati oni izlaze na teren i to slože. Na "Križopotju" nije potrebno ništa jer ima dovoljno snage, 

što znači da je moguće do Božića na tom području montirati barem tih 5 rasvjetnih tijela javne 

rasvjete? U razgovoru sa komunalnim redarom rečeno mi je da je Općina Sveti Juraj na Bregu 

primila račun na iznos od 100,00 i nešto kuna koji je potrebno platiti elektri Čakovec i da tek 

onda oni izlaze na teren? 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu primila je 

spomenuti račun za elektroenergetsku suglasnost i isti odmah platila. Za postavu novih led 

rasvjetnih tijela provedena je nabava te je odabrana najpovoljnija ponuda i to ponuda od 

poslovnog subjekta Kabel-mont d.o.o. Sa istim će se dogovoriti da se postave rasvjetna tijela 

na području gdje je isto moguće tj. gdje su ispunjeni svi uvjeti. 

 

Anđelko Kovačić, vijećnik- kanalizacija u Zasadbregu je u intenzivnoj gradnji, a radove 

izvodi poslovni subjekt Tigra d.o.o., pa me zanima da li oni vrše i asfaltiranje prometnica u 

Zasadbregu? Prošli tjedan smo imali sastanak Mjesnog odbora Zasadbreg gdje smo dobili 

primjedbe i pritužbe mještana naselja Zasadbreg da se u ulici "Habaj" ugrađuje nekvalitetan 

asfalt tj. da je podloga nekvalitetno izvedena te da je nekolicina šahtova već sad nekoliko 

centimetara iznad tla. Da li uz njihov nadzor može Općina Sveti Juraj na Bregu imati i svoj 

nadzor? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – radove na asfaltiranju prometnica u Zasadbregu 

izvodi Tegra d.o.o. Čakovec. Općina Sveti Juraj na Bregu može investitoru Međimurskim 

vodama dati svoje usmene ili pismene primjedbe te se iste provjeravaju i otklanjaju. Prije 

asfaltiranja provjerava se zbijenost podloge koja je točno određena. Ako zbijenost podloge 

nije dovoljna, prometnica će nakon nekog vremena imati ulegnuća što će se popraviti na teret 

izvođača. Mi možemo tražiti od voditeljice projekta dokumentaciju kolika je prije asfaltiranja 

bila zbijenost podloge. 

 

Anđelko Kovačić, vijećnik – sadašnji Metss-ov dućan u Zasadbregu izgrađen je iz 

samodoprinosa mještana  i od tog vremena kad je izgrađen u isti se nije ništa ulagalo. Mi kao 

Mjesni odbor Zasadbreg poslat ćemo dopis prema upravi Metss-a u kojem se traži uređenje i 

obnova objekta. Da li može i Općina Sveti Juraj na Bregu također poslati dopis za uređenje 

istog? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – možemo zajedno poslati dopis i zakazati 

sastanak u upravi Metss-a za uređenje spomenutog objekta. 

 



Danica Begović, vijećnica – želim se samo zahvaliti u ime roditelja i djece što smo konačno 

dobili nadstrešnicu na autobusnoj stanici u Pleškovcu. 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – hvala lijepa, evo konačno da nas neko i pohvali. 

 

Antun Guterman, vijećnik – kad će se asfaltirati „Črno selo“ u Dragoslavcu? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – potreban nam je novac za sanaciju prometnica 

a Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sveti Juraj na Bregu nalazi se na Dnevnom redu ove 

sjednice. Planiramo uzeti kredit od 1.000.000,00 kuna i od toga bi nam trebalo ostati oko 

200.000,00 ili 250.000,00 kuna iz toga između ostaloga se planira asfaltirati i "Črno selo" u 

Dragoslavcu. 

 

Milan Zanjko, vijećnik – zanima me da li bude Općina Sveti Juraj na Bregu podnijela 

Zahtjev  na projekt koji priprema Redea za prehranu školske djece? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Općina Sveti Juraj na Bregu neće podnijeti 

Zahtjev jer je to direktno vezano za djecu koja se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb. 

Ima djece koja nisu na popisu Centra, a nemaju dostatna financijska sredstva za plaćanje 

školske prehrane pa mi zajedno sa školom radimo popis djece kojima je potrebna financijska 

pomoć jer je nemoguće provesti 5, 6 ili 7 sati u školi bez prehrane. Roditelji koji nemaju 

financijsku mogućnost za pokrivanje troškova školske prehrane, a nisu na popisu Centra za 

socijalnu skrb za njih će Općina Sveti Juraj na Bregu podmiriti navedene troškove. 

 

Anđelko Kovačić, vijećnik – prilikom izvođenja kanalizacijske mreže u Zasadbregu izvađeni 

su prometni znakovi pa me zanima tko će iste postaviti natrag? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – znakove će natrag postaviti izvođač radova. U 

projektu je navedeno da se mora vratiti u prvobitno stanje. 

 

Antun Guterman, vijećnik – da li postoji kakav plan za nastavak izgradnje kanalizacijske 

mreže u Pleškovcu, Frkanovcu, Dragoslavcu i ostalim naseljima? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Međimurske vode su u Domu mladeži u 

Lopatincu održale prezentaciju na koji način bude se rješavala kanalizacija u gornjem dijelu 

Međimurja. Kao što već u Sloveniji postoje iskustva, neće se sve spajati na jednu veliku 

mrežu za Čakovec već postoji mogućnost da se od 20 pa do nekih 200 kanalizacijskih 

priključaka  može spojiti na manji pročistač. Ne zna se točno kad će se nastaviti sa izgradnjom 

kanalizacije, ali je poznato da se u ovom trenutku pripremaju projekti kako bi se kandidirali 

na EU projekte. Pripremaju se projekti za dio Zasadbrega, dio Pleškovca, dio Vučetinca, dio 

Lopatinca, Frkanovec, Okrugli Vrh i Dragoslavec. 

 



Dragica Vugrinec, vijećnica – vezano za Odluku pod točkom 3. Dnevnog reda o 

dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Sveti Juraj na Bregu zanima me kad će se asfaltirati 

ceste? 
 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – neke ceste su već asfaltirane, a Prvomajska i 

Ljudevita Gaja u Lopatincu se pripremaju za asfaltiranje. Dogovoreno je da će se Prvomajska 

asfaltirati ovaj tjedan. U ulici Ljudevita Gaja u Lopatincu prvih 200 – 250  metara ne prolazi 

kanalizacija po cesti već pokraj, kroz dvorišta, i za taj dio asfaltiranja će platiti Općina Sveti 

Juraj na Bregu. Sljedećih 250 metara kanalizacija prolazi kroz cestu i taj dio će se za 

asfaltiranje financirati iz projekta. 

 

TOČKA 3. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju 

Općine Sveti Juraj na Bregu smo već imali na Općinskom vijeću, međutim iz Ministarstva 

financija su zahtijevali da se odluka promjeni i to: u članku 1. dodano je: instrumenti 

osiguranja kredita su 1 mjenica i 1 zadužnica Općine Sveti Juraj na Bregu i izmjena u članku 

5. da ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u prijašnjoj odluci je stajalo da odluka 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije." 

Bez da se navedeni članci promjene Ministarstvo financija nam ne želi dati odobrenje za 

kreditno zaduženje. Kredit se uzima na pet godina uz kamatu od 3% i naknadu od 0,6%. 

 

Dragica Vugrinec, vijećnica – da li sve općine imaju istu kamatu ili je to prema općinama? 

 

Anđelko Nagrajsalović, općinski načelnik – zavisi koliko je koja općina kome zanimljiva. 

Kada pričamo o EU projektima problem je što se jako dugo čeka da se natječaj raspiše, zatim 

kad se raspiše natječaj onda se dugo odlučuje o tome tko je prošao i ako prođeš na projektu 

onda moraš sve napraviti i platiti vlastitim novcima, a na kraju potraživati povrat novca. 

Nakon već provedenog postupka nabave za kreditno zaduženje, kontaktirali su nas iz 

HABOR-a da oni mogu bez provedbe postupka javne nabave i pod istim uvjetima nama 

odobriti kreditno zaduženje. Takva vrsta kredita bude nam potrebna ako prođe bilo koji od EU 

prijavljenih projekta. U ovom trenutku Općina Sveti Juraj na Bregu spada u treću kategoriju 

iznad 75% razvoja Republike Hrvatske i plaćamo 10% od iznosa investicije. 

 

ODLUKA: Jednoglasno, sa 14 glasova „za“, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Sveti Juraj na Bregu. Ista će se objaviti u 

„Službenom glasniku Međimurske županije“ 

 

Dovršeno: 19:00  sati. 

                                                                                                            PREDSJEDNIK   

                                                                                                            Općinskog vijeća 

                                                                                                           Marijan Rodinger    


