REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 7.05.2018.god.

ZAPISNIK
Sa 8.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 7.05.2018.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 20:00 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/18-01/6, UR.BROJ:2109/13-01-18-01 od
2.05.2018.god. sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim
putem, te je predsjedavala sjednicom.
Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Damir Srpak, Petra Jambrošić, Zlatko Vrtarić,
Vladimir Križaić, Slavko Kocijan, Dino Biber, Mirjana Murk, Vjenceslav Hranilović,
Josip Lepen, Vladimir Sabol, Mario Kovačić i Josip Balog.
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen, zamjenik načelnika Vladimir
Kodba, pročelnica Ruža Šmitran, novinar „Lista Međimurje“ Marijan Belčić, novinarka lista
„Međimurske novine“ Dora Vadlja i Darinka Mikulić zapisničar.
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne, te otvara raspravu
o Zapisniku sa 7. sjednice Općinskog vijeća.
Vjenceslav Hranilović – opet nije zadovoljan zapisnikom kao i na prethodnoj sjednici
vijeća. On nije tako govorio kako je napisano. Zna da nije baš lako sve zapisati, ali on tako
nije govorio. Rečenice u zapisniku nemaju smisla i nisu točne. Iz njih se ne može zaključiti
što je rekao. Već više puta je tražio da se kupi uređaj za snimanje sjednica. Ako netko bude
čitao neće shvatiti. Neće glasati za zapisnik.
Perica Hajdarović, načelnik – imamo ponudu i do iduće sjednice će se nabaviti uređaj za
snimanje.
Vijećnik Vladimir Križaić – problem je u zapisničaru. Dok se to ne primijeni, tako će biti.
Ona je navikla da piše kako odgovara HDZ-u i uvijek će tako pisati , tako da se ne zna što se
dešava, da se zamagli. Tražiti će Zapisnik sa prve sjednice da se vidi da li je ispravljen.
Glasuje se o Zapisniku sa prethodne 7. sjednice.
Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je Zapisnik usvojen većinom glasova ( 9 glasova za 3
protiv i 1 glas suzdržan).
Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Križaić – koalicija koja je na vlasti ali loše funkcionira, u kavani Kobra
je dogovarano na samo Spasovo da Nezavisna lista Vladimira Križaića, HSS , HSLS SDP
gdje je vijećnik ,V.Hranilović predožio da dvije godine bude na vlasti nezavisna lista
V.Križaić, a dvije godine SDP Murk Mirjana. Načelnik Hajdarović mu nije dozvolio da o
tome govori za Dan općine. Gosp.Novak je bio prisutan jer je to bilo od velikog značaja i
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dogovaralo se tko će biti prve dvije godine. Bilo je dogovoreno da predsjednik vijeća bude
on, ali je prepustio SDP-u da budu prve dvije godine. Ta Spasovska koalicija se uopće prije
sjednice nije sastala. A zapisničarka nije napisala u zapisniku tko je predložio predsjednika i
zamjenika općine Podturen vijeća- osam vijećnika koji su predložili . HDZ je razbijao
koaliciju, traži da dođe predsjednik SDP-a , jer je on čestitao gosp.Zgrebec u Zagrebu na
odluci kad je na tome što je izjavila. Pitanje za predsjednicu vijeća tko je vodio Spasovsku
koaliciju,da li će je dalje voditi i da li je prešla u tabor HDZ-a.
Traži od tajnice (sekretarice) da mu dostavi zapisnik sa prve sjednice dali je to korigirano.
Traži da se to odmah napravi. Tu se već svašta mijenjalo. U tjedan dana su mijenjali račune u
općini jer je Peršak dobio račune za plaćen asfalt toliko, a asfalta toliko manje i to se tu tako
radi.
Kada će načelnik raspisati natječaja za uređenje Kalvarije i Bereka u Sivici?
Vijećnik Josip Lepen – neka vijećnik Križaić raspravlja o koaliciji negdje drugo, a ne na
vijeću, za predsjednika vijeća glasaju svi vijećnici.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – raspravljao je na sjednici već prije u vezi autobusnih
stajališta. Nije zadovoljan odgovorom. Trebalo bi pozvati nadležnog inspektora da utvrdi da
li je to izvedeno sukladno propisima. Ono na što se u Pravilniku poziva projektant nije
napravljeno. Dobili smo izvješće Povjerenstva za popis imovine. Smatra da bi to trebalo biti
bolje pojašnjeno. Potraživanja i obveze da se bolje opišu. Kome i koliko smo dužni?. Kad
načelnik misli postaviti znak Stop na ulice od općine prema izlazu na Čakovečku ulicu – već
dva tjedna stoji kod ograde i nitko ne reagira. Svi smo bili oduševljeni prošle godine da ćemo
dobiti novce za igralište, radovi su bili ugovoreni u devetom mjesecu prošle godine, još
uvijek to nije u funkciji a toliko vremena je prošlo, načelnik nije dao točan odgovor kada će
to biti gotovo. On i predsjednik kluba su tražili da se kaže kada će radovi biti gotovi zbog
obveza prema nogometnom savezu. Nogometni savez je tolerirao da se igra na takvom
igralištu (gdje se izvode radovi). Sigurno su svi rokovi prekoračeni, jer su radovi trebali biti
gotovi za dva tjedna. Suradnja načelnika i kluba je „nula bodova“, tako da su se odlučili i u
rukovodstvu kluba da se polako maknu. Tamo rade badava zato što vole sport a nitko im ne
želi pomoći.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – zanima je koliko će to igralište koštati kad bude
gotovo.
Vijećnik Vladimir Sabol- Sivički „Berek“ što se tiče uređenja je katastrofa. Trava je visoka,
dva plasta su tamo. S kom je ove godine dogovorena košnja. Prijašnjih godina je bilo
dogovoreno da se kosi prije prvog i drugog prošćenja obavezno. Tri dana su do prvog
prošćenja. Ako se nekome dalo da kosi onda neka pokosi. Problem odvodnog kanala u
Celinama. Jedan nezadovoljni mještanin kaže da je kanal zaštopan kod susjeda, a ne kod
njega. U proračunu su sredstva predviđena, sto tisuća kuna. U zapisniku stoji da je rekao da bi
bilo dobro da se načelnik od sjednice do sjednice referira o onome što se radilo u
međuvremenu.
Perica Hajdarović, načelnik- Znak Stop je bio popravljen i opet su ga strgali, opet će se
postaviti, Rasvjeta na igralištu funkcionira od 26.04. kad je bio tehnički pregled. Za igralište
je utrošeno 720.000,00 tisuća kuna.Sivički „Berek“ nije uređen zato što nismo imali
zaposlene na javnim radovima. Prošli tjedan radnik je uređivao Novakovec a ovaj tjedan
Sivicu. Što se tiče kanala oborinskih voda u Celinama, taj gospodin je potpisao Zapisnik da je
kanal očišćen. Ako je potrebno opet će se očistiti.
Vijećnik Josip Lepen- da li je dogovoreno špricanje komaraca?
Perica Hajdarović, načelnik – danas je bio zajednički sastanak u našoj općini načelnika
Domašinca i Dekanovca, te predstavnika Bioinstituta za zajedničko uništavanje komaraca.
Trebali bi pogledati sve i početi špricati slijedeći tjedan.
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Vijećik Josip Balog – problem oko paljenja guma u Lončarevu naselju, zatim smrad koji
dolazi sa farme svinja koja je u blizini. Paljenje guma i smrad sve više smetaju. Postoji li
ikakva mogućnost da se taj smrad sa farme nekako smanji. Uređenje dvije prostorije u
dječjem vrtiću , radovi traju već četiri mjeseca. Zašto se odugovlači s tim. Da li postoji neko
rješenje da vrtić počne raditi.
Perica Hajdarović, načelnik – policija teško izlazi na kraj sa paljenjem guma i sa njima
treba razgovarati. To se događa u noćnim satima. Što se tiče radova u vrtiću, ne zna zašto
traju tako dugo.
Vijećnik Vladimir Križaić – radove izvode učenici Graditeljske škole Čakovec, izišli su
županiji u susret za male novce. Učenici to rade duže. Zašto vrtić ne započinje s radom, to
treba pitati županiju i gosp.Sušeca.
Vijećnik Vladimir Sabol – nije zadovoljan odgovorom načelnika u vezi košnje Bereka.
Košnju je trebalo obaviti. Što se tiče javnih radova, načelnik je zakazao. on je odgovoran za
radove.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – na slaže se sa odgovorom načelnika u svezi projekta
igrališta.Ako taj gospodin projektira, trebalo bi vidjeti projekt, on će ga odnijeti na reviziju.
Što se tiče igrališta nije zadovoljan odgovorom. Kakva je kvaliteta betona, ljušti se.
Josip Lepen, načelnik – ako nemamo javne radove, neka načelnik naruči košnju.
Ruža Šmitran, pročelnica – pješačka staza kod njene kuće već godinu dana nije riješena.
Bivši načelnik je potpisao zapisnik da je sve u redu izvršeno. Sadašnji nije ništa poduzeo da
se to riješi. Ne zna kome više da se obrati ako ne vijeću da se to riješi. Od toga neće odustati.
Perica Hajdarović, načelnik – s njim je bio predstavnik ŽUC-a i suprug od pročelnice i on
je potpisao da je sve u redu.
Ruža Šmitran,pročelnica- to nije dobro izvedeno. Od ŽUC-a je tražila da se to riješi.
Problem je staza na kojoj stoji voda.
Josip Lepen, vijećnik – ispod je kanal i cijevi fi 6. treba otići u ŽUC i to riješiti.
Ruža Šmitran, pročelnica – isti problem je i u Celinama gdje je bačen asfalt i ljudi su
plivali. Nije bilo ni predsjednika Mjesnog odbora ni načelnika. Kanale treba očistiti.
Vijećnik Vladimir Sabol – možda bi se mogao napraviti upojnik.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – nikad se nije prodavala niti će se prodati za funkciju
kako je to vijećnik Križaić izjavio.
Vijećnik Vladimir Križaić – treba utvrditi tko je vlast u općini.
Vijećnik Zlatko Vrtarić- U proračunu su predviđena sredstva za ogradu oko groblja. Cesta
koja je uz groblje je županijska. Voze se veliki traktori iz Belice i vibracijama se oštećuju
spomenici. Da li bi bilo moguće da se to do križanja asfaltira.
Perica Hajdarović, načelnik – to je dogovoreno sa ŽUC-om.
Vijećnik Vladimir Sabol – zna da je obveza načelnika da dva puta godišnje obavještava
vijeće o radu, ali neki načelnici imaju praksu i daju izvješće o radu između sjednica, što
smatra da je dobro.
Otvara se rasprava o prijedlogu dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen u pozivu za
sjednicu.Predsjednica Mirjana Murk čita prijedlog Dnevnog reda.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – imao je problem oko dostave materijala za sjednicu.
Dostavljen mu je materija koji je bio bez priloženog Dnevnog reda .Kiša je smočila materijale
koji su ostavljeni na ogradi. Dosta je važnih točaka , a o njima se ne raspravlja. Koalicija
HDZ-a i SDP-a.
Vijećnik Vladimir Križaić – GOSP. Hranilović je u pravu. Kaj padaju provizije, Sve se vrti
oko love. HDZ sve kupuje,koalicija, netko je dobio proviziju.
Vijećnik Branko Krnjak – traži od vijećnika da se prekine ovakva rasprava. Pa što je ovo?
Ponašate se kao da ste prvi put došli na vijeće.
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Vijećnik Vladimir Križaić – pa to je naše ponašanje. Ja govorim o Dnevnom redu, da se
ovaj prijedlog ugura to. Netko je dobio proviziju .Ako je bivši načelnik bio mister 15 posto,
možda je ovaj dvadeset posto? Tu imam pravo to reći i mogu sa mnom na sud. Što to u
Podturnu ne funkcionira u vezi smeća. Nešto nasilu izmišljate. Je li predsjednica koalicije
sazvala vijećnike, nije .Načelnik je varao vijećnike da nije u HDZ-u, trebalo je napraviti
koaliciju koja će funkcionirati, ne radi se.
Predsjednica Mirjana Murk – nije bilo nikakve koalicije, opet to odgovara vijećniku
Križaiću.
Vijećnik Vladimir Sabol – da li bi mogao dobiti materijale za Plan gospodarenja otpadom, u
pozivu se navodi da su prije dostavljeni. On je to bacio kad je vidio novine.
Nakon rasprave (prisutno 13 vijećnika ) većinom glasova ( 11 glasova za i 2 glasa suzdržan)
je usvojen sljedeći:
Dnevni red:
1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja viška prihoda Općine Podturen za 2017.god.
2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2018.god.
3. 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Podturen za 2018.god.
4. 1.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018.
5. 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa – Investicije i kapitalne donacije za
razdoblje 2018-2020.god.
6. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Podturen za
razdoblje 2018-2023.god.
7. Odluka o stjecanju posebnog udjela
8. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
9. Odluka o povjeravanju javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog
i biorazgradivog otpada za Općinu Podturen
10.Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama
Točka 1.
Načelnik Perica Hajdarović Višak prihoda iz 2016.i 2017.god. iznosi 3.849.603,95 kuna.
U prijedlogu odluke se navodi na koje stavke Proračuna će se utrošiti.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – njega interesira koji su to rashodi od 7.464.850,63
Kune.
Perica Hajdarović – načelnik – to su rashodi proračuna koji je usvojen.
VijećnikVladimir Sabol – Taj višak že se utrošiti tamo ovamo i tako ćemo sve potrošiti.
Gdje je planiran fini sloj asfalta za Sivicu.
Perica Hajdarović, načelnik – na stavci Poslovna zona.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 12 za i 1 glas suzdržan) donijelo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja viška prihoda
Općine Podturen za 2017.god.
Točka 2.
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Načelnik Perica Hajdarović – u Izmjene i dopune Proračuna za 2018.god. je uvršten višak
prihoda koji je raspoređen po stavkama Proračuna. Navodi radove koji će se izvoditi po
mjesnim odborima. U Novakovcu se dodaju sredstva za zamjenu salonitnih ploča NK.U
Sivici lokalna cesta koju će financirati i ŽUC.
Vijećnik Vladimir Križaić – traži od načelnika da mu odgovori gdje će se utrošiti četiri
milijuna kuna.
Perica Hajdarović, načelnik – u Podturnu, Novakovcu, Sivici, Miklavcu, Ferketincu i
Celinama. Podturen- Kalvarija, sportska igrališta, staze, Sivica – groblje, Berek, Miklavec –
ispred kapelice, Celine – Društveni dom, Ferketinec- Pješačko-biciklistička staza.
Vijećnik Vladimir Križaić – ne može glasati za Proračun jer je to bacanje novaca.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ispričava se kolegama iz HDZ-a zbog prijašnjih riječi.
Smatra da je rebalans loš i da se planirano neće napraviti. Nemamo ni idejne projekte, a
kamoli glavne.Dok se to sve napravi bit će već kasno za raditi Božić. Kojeg projekta imamo
spremnog da već sutra možemo ići raditi. Novakovec to je još kod DPU-a a gdje je
gradnja.opet će biti drugi i treći rebalans i neće se ništa napraviti. Planirani su troškovi
putovanja kao da se to do sada nije znalo, vidi da su izdvojeni vijeće mladih, Vijeće romske
nacionalne manjine.
Perica Hajdarović, načelnik – nešto je samo mijenjano , te su stavke u minusu, a prikazane
su na drugim mjestima u proračunu.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović- plin na 13-toj stranici je izdvojen, na nekim općinskim
objektima su salonitne ploče trebalo bi to izmijeniti i imati projekte, nemamo ništa i to se
neće moći napraviti.
Vijećnik Josip Lepen- stavka predviđena za uništavanje komaraca je premala, fini sloj asfalta
po naselju se može postavljati i bez građevinske dozvole.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – trebalo bi to osmisliti, odvodnju i uređenje i napraviti
projekte.
Vijećnik Josip Lepen – sumnja u projekte, sve što je napravljeno u projektu za parkiralište
nije dobro bilo projektirano.
Vijećnik Vladimir Sabol – zabrinjava ga to što smo došli do proračuna od trinaest milijuna
kuna. Potrošnja po mjesnim odborima za prošlu godinu je niti 40 % od planiranog. Što smo
ove godine napravili. Kojeg projekta imamo sada. Staza u Sivici, nemamo niti projektnu
dokumentaciju, niti za Berek, a kako će se saditi, Stazu u Sivici od pedeset metara samo
radili cijelu godinu.Tražio je da se napravi projekt Bereka da se nešto konačno počne raditi.
Peti mjesec prolazi, a mi nemamo niti jedno gradilište u općini. Novce je trebalo rasporediti.
To se svake godine provlači kroz Proračun, načelniče kreni raditi. Čuvamo novce i ništa ne
radimo. Žao mu je što i ovi „razmetani penezi“ neće biti iskorišteni. Treba postaviti rokove, a
ne raditi, danas, sutra. Samo se svađamo a ništa se ne radi.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – načelnik si je dao truda oko raspodjele tri milijuna kuna na sve
Mjesne odbore, načelnik je mlad i ne treba tako pre4ma njemu postupati. Glavni cilj nekih
vijećnika je da se načelnika „hiti iz takta“.
Vijećnik Vladimir Križaić – načelnik se prebacio na Prelog. Prelog ima savjetodavno tijelo i
zato se radi.Načelnik je volonter sa četiri tisuće kuna a HDZ mu je obećao šest. Treba se
ugledati na grad Prelog. Tamo rade svi ljudi. Postoji kolegij. Predsjednica i njena članica su
to napravili. Dok se to ne riješi i dok HDZ bude podmetao svoje, to se neće riješiti, ne treba
se njemu stalno svađati.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ograda na Sivici, predviđeno 150.000,00 kuna. To je
usputni posao, to nije veliki projekt.
Josip Lepen, vijećnik – što se tiče pješačkih staza, niti jedna do sada nema glavni projekt,
samo Podturen-novakovec. I do sada je općina radila zajedno sa ŽUC-om.prošle godine su
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bili izbori za načelnika i vijeće i on nije htio ugovarati poslove.prije se na vijeću govorilo da
treba šparati novce, a sada zašto se ne troši, nekima nikada ne odgovara.
Vijećnik Vladimir Križaić – treba imati projekte da se napravi kako treba.Kako je
napravljen asfalt na igralištu u Podturnu, to je sramota. Tu su inžinjeri a njih se ništa nije
pitalo.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
(11 glasova za i 2 protiv ) vijeće donijelo: I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za
2018.god.
Točka 3.
Perica Hajdarović, načelnik točke 3,4, i 5. su vezane za izmjene i dopune Proračuna- poziva
vijećnike da postave pitanja u svezi prijedloga odluka.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – predviđeno je uređenje dječjih igrališta – apelira da se
načelnik dobro raspita i da se dobro osmisle i naprave po planu sa potrebnom opremom. Neka
se raspitaju kako trebaju izgledati. Što se tiče prijedloga biti će suzdržan, ali pozdravlja
uređenje igrališta.
Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11
glasova za i 2 glasa suzdržan) donijelo 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Podturen za 2018.god.
Točka 4.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović komunalna infrastruktura se radi iz komunalnih prihoda, što
su ostali prihodi. Nije to samo problem ovog načelnika. To je problem već od prije.
Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11
glasova za i 2 glasa protiv) vijeće donijelo 1.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
Točka 5.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović –tu se vidi za koje projekte postoji građevinska dozvola?
Perica Hajdarović, načelnik – građevinska dozvola postoji za Društveni dom Podturen, PBS
F.Andrašeca, igrališta Podturen
Pristupa se glasovanju(prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( za 11 i 2
glasa suzdržan)donijelo 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa – Investicije i
kapitalne donacije za razdoblje 2018-2020.god.
Točka 6.
Perica Hajdarović, načelnik – Upravni odjel MŽ dao je suglasnost na Plan gospodarenja
otpadom koji je bio na prošloj sjednici predložen u Dnevnom redu.
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Vijećnik Vjenceslav Hranilović – to smo sami trebali napraviti, uklanjanje otpada sukladno
zakonu. Ima primjedbe na tekst plana. Kroz šumu su putovi u kojima je dosta smeća, str.6.
„zajedničko gospodarenje sa općinama, nije već odlučila, već bi trebala odlučiti“, stranica 9.
primarna reciklaža, misli da već imamo 50 kg po stanovniku, peteročlano domaćinstvo a dva
puta predviđen odvoz, ta kanta je rijetko puna. Kao peteročlano domaćinstvo trebali bi imati
250 kg smeća, biorazgradivi komunalni otpad stimulacija, str.15. kaj se pakuje, nije dana
mogućnost. PREKOM ima kompostanu i njima bi pasalo. U plan treba staviti mogućnost da
ako se nešto ne koristi da se ne plaća. Zašto on kao član peteročlanog domaćinstva ne bi uzeo
kantu od 60 litara ako nema otpada. Ne vjeruje nikomu za odvoz. Kako skupljaju otpad, da li
je to netko kontrolirao. Bilo je dopisivanja oko biootpada (kante na balkonu i slično).
Provjerite susjedne općine kako plaćaju ( Belicu). Dobili su kante u koje ništa ne stavljaju
(krumpir).PREKOMU paše da mi plaćamo., sve je jasno tako firma mora raditi, ali on gleda
za mještane općine. Kako će koncesionar znati koliko je otpada od njega odvezao. Ako bismo
imali odvoz na kilažu, onda bi se točno vidjelo koliko imamo otpada. Da li je netko izračunao
koliko bi to nas koštalo. Nije uspio sve pročitati. Ako netko ima vlastito kompostište, zašto
onda plaća 0,37 a onaj koji nema 0,45 lipa?. Neka svatko plaća onoliko koliko koristi, nema
ništa protiv, str.24. što će njemu kanta ako ima svoje kompostište. Nisu spomenute Udruge.
Preko zime ne rade. Možda bi i njima trebalo izići u susret. Str- 28. sprječavati odbacivanje
otpada sukladno zakonu. Kako prisiliti rome. Jedna većina plaća, a drugi kako hoće. Mobilno
reciklažno dvorište , piše da bude dolazilo , ali kada, ujutro kad su ljudi na poslu ili? Većina
mještana je zaposlena i tko će onda odložiti.U Prelog ga sam neće voziti u Čakovec bi većini
bilo usput.
Vijećnik Vladimir Sabol – tu na sjednici vijeća su bili predstavnici PREKOMA i MURSEKOMA. Predstavnici Murs-ekoma su otišli a Gosp. Radiković je prezentirao prijedlog.
Slikavalo se po novinama, odluka sa vijeća je povučena. Zašto je to tako. Neka načelnik kaže
kakve je uvjete dao Prekom, a kakve Murs-ekom? Što nam tko nudi. Načelnik bi trebao reći s
kim je pregovarao. Nekad smo s gradom Mursko Središte , Martinom na Muri, Lendavom i
ostalim općinama uz Muru zajedno surađivali i radili. Sada je to čudno. Sadašnji vijećnici ne
diskutiraju o tome, samo on i vijećnik Hranilović. Još godinu dana imamo koncesionara iz
Murskog Središća, sumnja da će Prekom doći. Za ovaj Plan kaj su napisali – hvala lijepa. Što
se tiče koncesionara mogli bi sami izabrati. Vlasništvo Prekoma i Murs-ekoma – udjeli. Zašto
smo malo tu malo tamo?
Vijećnik Zlatko Vrtarić – tu čuje razne komentare. Gospodarenje otpadom zahtjeva
drugačije uvjete. Treba se uskladiti sa propisima Europske unije. Murs-ekom više nema a
Prekom je kvalitetniji, mobilniji i ide u smjeru Europe.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – Murs-ekom postoji, nije važno s čim će odvoziti smeće,
njega kao korisnika to ne interesira.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – uspoređivao je cijene Murs-ekoma i Prekoma.
Vijećnik Vladimir Križaić, žao mu je što je predsjednica zaboravila s kim je u koaliciji.
Tko se može drugi javiti na koncesiju, osim Prekoma. Njemu to miriši na proviziju. Glasa se
da Prekom preuzme, a ne zna se cijena. Neka se iz Plana izbriše Prekom. Odmah je tu
zabarikadirano. Oni odmah preuzimaju koncesiju. Sve ljude ste stavili pred gotov čin.
Predlaže predsjednici vijeća pauzu i da se sastane Spasovska koalicija, da se dogovore.
Siniša Radiković – vijećnik Hranilović govori neistine. Beličanci dovoze krumpir na
kompostanu. Prosječna cijena odvoza Murskog Središća je 5 % skuplja za crnu kantu, a 30 %
za crnu+smeđu. Donosi se plan gospodarenja otpadom, ciljevi su zacrtani, ako oni budu
radili. Svi članovi Prekoma rade dogovoreno.Plan je napravljen i prošao je sve kontrole.
Murs-ekom to nije napravio. Što se tiče kvalitete firme, vijećnici glasajte po savjesti. Imovina
Prekoma je vrjednija petnaest puta od Murs-ekoma. Prekom nije niti skuplji niti lošiji ,već
jeftiniji i bolji. Ako se kupe udjeli Prekoma ili Murs-ekoma, više nema koncesije.
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Vijećnik Vjenceslav Hranilović, općina neće imati nikakve koristi od dobrog poslovanja
Prekoma. Mi nikako ne spadamo u Prelog. Niti veterinarska ni policija. Spadamo više u
Čakovec, nego u Prelog.
Siniša Radiković – pustite vijećnike da odluče da li će kupiti udjel u Prekomu za manje ili
udjel u Murs-ekomu za više novaca.
Vijećnik Vladimir Križaić možda bi mi mogli kupiti Murs-ekom. Ionako nemamo nijednu
komunalnu firmu na svom području.
Vijećnik Branko Krnjak – da li u Planu gospodarenja otpadom mora biti naveden Prekom?
Siniša Radiković – mora jer je na takav dokument dobivena suglasnost, ako se traži nešto
drugo, onda se ponovo mora pokrenuti postupak. Sve građevine za odlaganje moraju biti
navedene u planu sukladno zakonu. Murs-ekom nema kompostanu. Bez odvojenog
prikupljanja biootpada će se plaćati penali, treba doći do odvajanja u postotku od 50 %.
Vijećnik Vladimir Križaić – traži pauzu i moli predsjednicu vijeća da odobri. Ima pravo po
Poslovniku kao predstavnik nezavisne liste.
Predsjednica vijeća odobrava pauzu u trajanju od 5 minuta.
Nakon pauze pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom
glasova ( 8 za , 4 protiv i 1 glas suzdržan) donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja
otpadom Općine Podturen za razdoblje 2018-2023.god
Točka 7.
Perica Hajdarović,načelnik – Cijena kupnje udjela PREKOM-a je 27.468,52 kune, a
MURS-EKOMA 118.260,64 i još dodatno za opremu 15.00,00 kuna ,za opremu Murkom-a.
Vrijednost imovine Prekom-a je 6.582.596,00 kn. Imaju kompostanu i sortirnicu koje su u
vlasništvu grada Preloga, a dane su Prekomu na korištenje.U vlasništvu Prekoma je 8
komunalnih, vozila ,garaže, natkriveno skladište i reciklažno dvorište.
Vrijednost imovine MursEkoma je 709.860,00 kn. Imaju 5 kamiona te zemljište čija je
procijenjena vrijednost 1,37 milijuna kuna. Što se tiče dobiti, dobit Prekoma je manja u
Prekomu nego u Murs-ekomu zbog većeg ulaganja Prekoma u osnovna sredstva. Što se tiče
odvojenog skupljanja otpada, Prekom je prošle godine preuzeo Općinu Domašinec i sada je
već zabilježeno povećanje . Sa 25% došlo se na 49% odvojenog skupljanja otpada. Podturen
je 2016. godine bio na 22%. Sve jedinice koje ne dođu na 50% će plaćati penale.
I ono što je najvažnije; cijena usluge za mještane na primjeru 120 l kante je 58,65 kuna
Prekom, a 58,20 Murs-ekom.Uz to Prekom bi zaposlio 2 radnika s područja općine te nam je
besplatno izradio Plan gospodarenja otpadom ,koji je dobio sve potrebne suglasnosti. Ovi svi
podaci uzeti su iz rev. izvješća Prekoma i procjena Murs-ekoma. Po mojem mišljenju za našu
Općinu i naše mještane je najbolja opcija kupnja udjela u Prekomu jer je sustav posložen, a uz
to kandidiraju se na fondove za žute i plave kante (plastika i papir) pa stoga trebamo dobro
razmisliti (zajednički kandidiraju i našu općinu za dobivanje kanti).
Vijećnik Vladimir Križaić – mi imamo dovoljno novca za temeljni kapital i možemo sami
otvoriti svoju firmu i zaposliti svoje ljude i raditi. Svugdje je nered i po grobljima.
Siniša Radiković – uredbom je propisano da svi moraju smanjiti komunalni otpad do 50 %,
ako ne, onda će općina plaćati kazne tj.penale. Treba postići 50 % u odvajanju. Odvojeno se i
do sada prikupljalo te se važe i prijavljuje. Trenutno Podturen treba smanjiti komunalni otpad
za 25 %. Neki kompostiraju, a neki ne. Smanjio se „crni otpad“
Vijećnik Branko Krnjak- a što je u tih 50 %.
Siniša Radiković – papir,plastika,glomazni otpad.
Vijećnik Vladimir Sabol – sumnja , sa 22 % odmah će se dići prosjek na 40 % ako bude
odvozio Prekom?
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Siniša Radiković – ne tvrdi to. Ali će biti više odvojeno biootpada, to je zakonom uređeno i
tako treba postupati. U godinu dana je smanjeno za 600 tona od kad se odvozi.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – imamo 3 komunalna poduzeća u županiji. Zašto onda
nismo sve pitali za uvjete kupnje udjela. Ono što je načelnik čitao, mogao je dostaviti
vijećnicima uz materijale za sjednicu. Interesira ga ta dva radnika koja Prekom namjerava
zaposliti? Kakav je to profil radnika. Ima na našem području osim radnika i
visokoobrazovanih koji bi se mogli zaposliti.
Siniša Radiković – Prekomu za sada trebaju radnici koji će biti s područja Općine Podturen.
Perica Hajdarović, načelnik – ova dva poduzeća Prekom i Murs- ekom su poslala pismo
namjere o kupnji udjela u komunalnim poduzećima i o njima se raspravlja. Čakom nije
pokazao interes.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – bez obzora što nije, trebalo je poslati upit i njima kao
većoj komunalnoj firmi.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 9 za, 3 glasa protiv i 1 glas suzdržan) donijelo Odluku o stjecanju posebnog udjela.
Vijećnik Vladimir Križaić napušta sjednicu.
Točka 8.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – u prijedlogu odluke se navodi Sporazum kojeg nema u
prilogu. Prijedlog je nejasan i ne zna se što piše u Sporazumu. O čemu će raspravljati, kada iz
dostavljenog ne vidi o čemu raspravlja.
Siniša Radiković – Sporazum nije tajan i potpisuju ga sve jedinice lokalne samouprave koje
imaju udjele.
Vijećnik Vladimir Sabol – netko je to trebao prije vidjeti prije dostave materijala
vijećnicima, to je problem.
Načelnik Perica Hajdarović – povlači prijedlog odluke. Zajedno sa Sporazumom će se
pripremiti za iduću sjednicu.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović napušta sjednicu.
Točka 9.
Vijećnik Branko Krnjak – da li ova odluka ima ikakav utjecaj na sadašnjeg koncesionara.
Siniša Radiković -ova Odluka potrebna je zbog zajedničke kandidature općina na raspisani
Natječaj fonda za zaštitu okoliša za nabavu spremnika. Po njemu nema utjecaja na sadašnjeg
koncesionara.
Vijećnik Josip Lepen – da se ne bi slučajno ova Odluka poništila od strane ureda državne uprave,
ako nije u skladu sa zakonom. Dio gdje se navodi da će davatelj usluge GKP Prekom preuzeti
pružanje usluge.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 9 za, 1
glas protiv i 1 glas suzdržan) donijelo Odluka o povjeravanju javne usluge sakupljanja
miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za Općinu Podturen.
Točka 10.
Načelnik Perica Hajdarović – donosi se nova usklađena sa novim Zakonom o zaštiti
životinja. Psi koji se nalaze u romskim naseljima će se kastrirati i sterilizirati, te zbrinuti. Ova
odluka odnosi se na sve životinje.
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Pristupa se glasovanju ( prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 11 za)
donijelo Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama
Dovršeno u 23.05 sati.
Zapisničar:
Darinka Mikulić

Predsjednica Općinskog vijeća:
Mirjana Murk
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