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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen, 26.07.2018.god. 
 
                                        Z A P I S N I K 
 
                       Sa 9.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,26.07.2018.god. u 
prostorijama Općine Podturen s početkom u 20:00 sati. 
 
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/18-01/, UR.BROJ:2109/13-01-18-01 od 
20.07.2018.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,  
Vladimir Sabol i  Mario Kovačić. 
 
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen i  Darinka  Mikulić zapisničar. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne,  te otvara raspravu 
o Zapisniku sa 8. sjednice Općinskog vijeća. 
 
Vijećnik Vladimir Križaić- čestita sekretarici. U zapisniku je navedeno 90 % onoga što je on 
rekao na prošloj sjednici. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – pohvaljuje nabavu uređaja za snimanje. Ima primjedbe na 
zapisnik . Pod točkom 8. nije naveden razlog zašto je otišao sa sjednice, nije otišao samo tako 
i razlog je  jasno rekao“ o čemu ćemo raspravljati“. 
 
Glasuje se o Zapisniku sa prethodne 8. sjednice.  
Prisutno 10 vijećnika, te se utvrđuje da je Zapisnik usvojen većinom glasova (8 glasova za i 2  
glasa suzdržan). 
Aktualni sat: 
 
Vijećnik Vladimir Sabol – konačno smo dobili ono što smo tražili ( uređaj za snimanje). 
Konstatira da na sjednici nije nazočna pročelnica iz razloga što je za sjednicu saznala danas u 
14 :57 kada  je dobila materijale, tako se načelnik ponaša prema njoj. U toku tjedna nije ni 
primijetila da se pripremaju materijali za sjednicu Čita dopis koji mu je dostavila pročelnica 
da ga pročita na vijeću (prilog materijalima 9.sjednice). Ne može vjerovati da općina može 
funkcionirati, da načelnik ne zna kako funkcionira načelnik i pročelnik. U odluci koju je 
dobio od načelnika  ( za EU projekt) navodi se da  poslove vodi pročelnica, a ona o tome ne 
zna ništa.  Krajnje je vrijeme da se vidi u čemu je problem. Zašto ne mogu komunicirati. Od 
načelnika nikad nije čuo da ona ne radi.  Napominje da je već bilo postavljeno  pitanje na 
vijeću i da je načelnik rekao da će se pravilnikom utvrditi točno tko što radi. U čemu je 
problem? Neka načelnik kaže da li je problem u pročelnici? Sada su godišnji odmori i nitko 
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ne saziva vijeća, naše je sazvano samo zbog rokova od tri mjeseca, boji se što će se desiti 
slijedeće godine oko prijenosa sredstava. Traži od načelnika da kaže što se radilo, što se 
namjerava raditi i koliko je sredstava na računu općine? 
Vijećnik Vladimir Križaić – traži od načelnika da u sklopu svog izvještaja policiji  službeno 
prijavi  napad na njega kao potpredsjednika Općinskog vijeća od strane Mladena Peršaka koji 
se dogodio u prisustvu načelnika općine u kavani Kobra. Zajedno su došli u Kobru , a 
načelnik je onda okrenuo glavu . Dužnost načelnika je da to podnese u prijavi. To je napad na 
potpredsjednika Općinskog vijeća, a ne na njega privatno. On je njega napao zbog toga što 
priča o općini. Što će općina poduzeti oko socijale. Za oslobađanje od plaćanja komunalne 
naknade je predviđeno da prihod bude ispod 700,00 kuna. Varate ljude, ako je zastara za 
komunalnu naknadu tri godine,  zašto se onda naplaćuje, zašto se ne otpisuje? Pročelnica 
ništa ne potpisuje. Šalju se dopisi ljudima, dupli čekovi. Donijeti će papire.   
Vijećnik Zlatko Vrtarić-  jučer je saznao za problem vijećnika Križaića i rekao mu je da sa 
tim  problemom ne zamara vijećnike i vijeće.     
Vijećnik Vladimir Križaić –  ne slaže se sa konstatacijom vijećnika Z.Vrtarića – napadnut je 
kao potpredsjednik vijeća, zbog toga što je on  izjavio za njega na općini. I prije je već imao 
isti problem 2002.god.gdje mu je rečeno da će mu „šijak  zarezati nožem“. Tada na to nije 
obratio pažnju, samo se okrenuo i izašao van, a sada traži da načelnik to prijavi policiji.  
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – ako nešto ima vijećnik Križaić s nekim privatno, neka 
to riješi sudskim putem. Nije vijeće tu da rješava tko koga „guti“ po krčmama. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović –  u prilogu materijala je  je zapisnik s druge sjednice. Tu je  
pitanje popunjavanja odbora gdje fali vijećnik, to treba provjeriti i popuniti ( vijećnik 
nacionalne manjine da li to ide automatski ili ga treba imenovati). Koliko je novaca na računu 
Općine Podturen.? Nadalje traži podatke: Koliko je Općina  Podturen isplatila  u tri godine 
(2016. 2017.i 2018.)izvođačima usluga, ugovora o djelu, naknada vijećnicima u zadnje tri 
godine. Koliko se dobije od naknade za groblje, a koliko se troši na grobljima. Kolike su 
razlike prihoda i rashoda na grobljima ?  Kakva je naplativost naknade, da li su svi grobovi 
zaduženi sa  naknadom za groblje? Postoji katastarska snimka groblja. Da li se to redovito 
ažurira. 
Vijećnica Marijana Cerovec – pohvaljuje snimanje, sada se može vidjeti tko je što rekao. 
Pitanje za načelnika -fondovi –da li se vodi evidencija,  da li udruge traže od načelnika pomoć 
za natječaje EU fondova? Za NK je dala privolu škole kod prijave na natječaj. Naše udruge bi 
trebale biti upoznate sa mogućnošću da se  uključe u programe zajedno sa LAG-om  i počnu 
se baviti natječajima, naravno  oni koji imaju volje i znanja. Čitala je po medijima da ima 
dosta pozitivnih primjera gdje su se udruge prijavljivale i dobivale sredstva. Ne trebaju samo 
čekati, već se i same moraju baviti fondovima i biti pokretači razvoja u općini. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – i sam je sudjelovao u tri natječaja  za  NK Podturen. NK 
Podturen se  kandidirao  zajedno sa partnerima školom, općinom i udrugom Turen, ali na 
žalost nisu prošli na natječaju. Nažalost, ako nemaš nekoga, ništa od sredstava.  Drugi 
natječaj Olimpijskog odbora, preko NSM , isto nisu prošli, utjecao je savez zbog svojih 
prioriteta. Treći natječaj za MŽ – dobili su potporu u iznosu od 5.000,00 kuna. 
Perica Hajdarović, načelnik –  odgovor na pitanja vijećniku V.Sabolu:  Izjava pročelnice 
– u subotu je vijećnicima dostavljen materijal za sjednicu vijeća. U ponedjeljak  pročelnica 
nije  bila na poslu, te su mu papiri za sjednicu ostali na stolu. Općina funkcionira, vijeće se 
danas održava i u Općni Domašinec a ne samo kod nas. Od poslova u općini uradilo se 
slijedeće: Uređena je Mura, zatražena je suglasnost Min.kulture, priprema dokumentacije za 
Led rasvjetu, Sklopljen je Ugovor za uređenje PBS u Podturnu, potpisan je Ugovor za 
školsku ulicu u Novakovcu, uređenje Kulturno-sportskog Centra Celine,  sportske objekte u 
Novakovcu, zamijenjena je stolarija na Dr.domu u Miklavcu potpisan je Ugovor s 
ministarstvom  za radove na ambulanti Podturen,  Dobili smo sredstva (pomoći) Ministarstva 
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mora u iznosu od 60.000,00 kuna za skele. Raspisan je natječaj za svjetlosnu signalizaciju  u 
Sivici i Miklavcu koju sufinancira MUP, potpisani su  ugovori sa svim udrugama za dodjelu 
sredstava. Natječaji za dječja igrališta, izradu strategije, izrada dokumentacije za PBS prema 
Sivici. Na računu je više od šest milijuna kuna. Dolazi više sredstava nego prije. 
Odgovor vijećnik Hraniloviću – dostaviti će podatke, nije problem. 
Odgovor vijećnici Marijani Cerovec – što se tiče naših udruga, sve obavijesti o natječajima  
koje se dobiju  iz LAG-a im se prosljeđuju. Šteta što se ne prijavljuju na natječaje više, nego 
samo traže sredstva od općine. 
Vijećnik Vladimir Križaić – žalosno je što načelnik nema ništa reći o njemu, ima 
glasnogovornika vijećnika Vrtarića. Smatra da je to sramota. Traži nadležno postupanje 
načelnika prema policiji, to nije privatno i traži od načelnika da to prijavi policiji. 
Vijećnik Vladimir Sabol – nije zadovoljan odgovorom načelnika – da li je problem u 
pročelnici, ili nečemu drugom? Da se pred njom izbjegava da se saziva sjednica vijeća. Traži 
od načelnika da jasno kaže da li pročelnica radi ili ne radi i  u čemu je problem? U čemu je 
problem, to je pitao. Da li je problem što je njena kćer napisala da je načelnik član HDZ-a? 
Za groblje Sivica je rečeno da je gotova dokumentacija i čekao je raspisivanje natječaja. Zašto 
se to ne radi?  Sve ono što je načelnik pobrojao da se radi, nije ni petstotina tisuća kuna. Što 
je s „berekom“. Ako ima geodetska podloga, onda treba početi raditi. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ako je na računu šest milijuna kuna, onda može biti i više.  
Dok je on bio predsjednik vijeća isto nisu bili definirani jasno poslovi oko pročelnika, to je 
već od prije, nikad to nije zaživjelo. I onda se on obraćao pročelnici a, u uredu su radili bez 
nje. Ako su se tako dogovorili, onda dobro. U svim općina pročelnik je prvi koji treba raditi, 
ako ne treba pročelnik, onda to treba reći i jedanput to riješiti, otpremnina i sl. Zašto bi 
nekoga plaćali ako ne treba.? Sportska igrališta Podturen- na tribinu treba staviti zaštitu, hitno 
riješiti rasvjetu da bude kako treba, jer dolazi jesen i prvenstvo je tu.   
Perica Hajdarović, načelnik – vijećniku V.Sabolu –  što se tiče Bereka i groblja , tu se radi a 
za ,za pročelnicu će očitovanje dostaviti pismeno. Na računu je šest milijuna i 
stopedesettisuća kuna. 
Mirjana Murk, predsjednica vijeća – ako neke stvari traju deset godina zašto se to nije 
riješilo? Ne želi više o tome slušati i traži  od načelnika da se riješi.  
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda. Predsjednica vijeća Mirjana Murk čita 
prijedlog Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen u pozivu. 
 
Nakon rasprave (prisutno 10 vijećnika ) većinom glasova ( 10 glasova za i 1 glas suzdržan) je 
usvojen sljedeći: 
                                                      Dnevni red: 
 
 1.Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 
2. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
    Općine Podturen 
3. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih  
    objekata u vlasništvu Općine Podturen 
4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju 
    Društvenog doma Podturen 
5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine  
    Podturen za 2017.god. Dobrovoljna vatrogasna društva. 
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                                                               Točka 1. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – uz Odluku je sada dostavljen Sporazum koji nije bio uz točku 
na prošloj sjednici. 
Vijećnik Vladimir Križaić – ne zna zašto se ovo radi, ni koji je razlog. Mijenja se 
koncesionar, a nema čovjeka u općini koji nije zadovoljan radom ovog koncesionara. Ne zna 
zašto to radi načelnik i što je pozadina, smatra da načelnik griješi i da će ljudi biti 
nezadovoljni, ovaj prijedlog bi trebalo povući. Ovo je sramota, Trebalo se prije dogovarati 
oko ovoga. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – Ljudi su nezadovoljni, nije ima jasno zašto idemo u 
Prelog. tekao je da pitaju načelnika, probao je sebe naći u njihovom cjeniku  na stranicama. 
Neki plaćaju 54 ili 57 kuna ili više za odvoz otpada. Još jednom ponavlja da ga kao građanina 
ne zanima mehanizacija, već odvoz otpada, nije bitno kako ga i š čim odvoze, jedino što smo 
napravili je da ćemo imati manje posla oko natječaja za koncesiju. Da se njega pitalo on bi 
uzeo suvlasnički dio u poduzeću u kojem bi se općinu nešto pitalo i gdje bi bili zaposleni neki 
ljudi s našeg područja 
Vijećnik Vladimir Sabol – U odluci u članku 2. navodi se Sporazum (članak 7) kompostana 
Goričan (20%  Grad Prelog i 80 % Fond).  Domaćinstva će plaćati 1,5 kunu Općini Goričan, 
a mještani Goričana neće plaćati. 
Vijećnik Zlatko  Vrtarić – slično je i on primijetio: Aneks (Grad Prelog 20 %,  Goričan 20 
%), a svi ostali plaćaju 1,5 kunu. Koliko ćemo to plaćati vremenski? Ne može se napadati 
načelnika da je on donio odluku. Nije on nego vijeće. 
Vijećnik Vladimir Križaić – drago mu je da je konačno i vijećnik Vrtarić shvatio da je vlast 
vijeće a ne načelnik. Zadnji put kod donošenja odluke je tražio da se prekine sjednica. Za 
odluku su glasali vijećnici HDZ-a , dio vijećnika SDP-a i nezavisni vijećnici Kocijan i 
Vrtarić. Žalosno je da vijećnik Vrtarić nema barem malo korektiva prema onome tko ga 
doveo. 
Perica Hajdarović, načelnik – na sjednici su bili predstavnici PREKOM-a i MURS-
EKOMA. Što se tiče Murs-ekom on ima različite cijene i više iznose naknade. Prekom se više 
kandidira na fondove. Što se tiče iznosa od kunu i pol, tražiti će pojašnjenje PREKOM –a. 
Vijećnik Vladimir Križaić – načelnik je mladi demagog. Mi ćemo plaćati za Prelog i 
Goričan, nitko nije imao žalbu na odvoz koji je bio do sada. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – MURS-EKOM je imao do sada koncesiju i u toku trajanja 
mogao je mijenjati cijenu odvoza smeća. Dok je bio raspisan natječaj za Podturen, oni su se 
prijavljivali s drugim ponuđačima. Oko određivanja cijene sve ovlasti ima načelnik. Ništa 
nećemo dobiti od toga što se PREKOM kandidira na natječaje. Da li će biti žute ili plave 
kante za plastiku, u tome ne vidi ništa spektakularno, niti što će općina time dobiti. Cijena 
usluge treba biti najmanja za nas kao korisnike usluge, sve to treba imati pod kontrolom za 
svoje mještane i za svoju općinu. Još jednom ponavlja: ne spadamo nikako u  Prelog za 
odvoz, njemu je osobno Čakom prihvatljiviji. Nema ništa protiv PREKOM-a, ali tko će od 
mještana  tamo voziti otpad.   
 Pristupa se glasovanju ( prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  
 ( 7 za i 4 glasa protiv) donijelo Odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.  
 
  
                                                            Točka 2. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – radi se o projektu  kanalizacije koja je napravljena već 
2009.godine, neki vijećnici su već tada bili u vijeću . Provedena je detaljna analiza da se na 
pročistač u Podturnu spoje i susjedne općine. Takav prikaz usvojio je i JASPERS , te je na taj 
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način dogovorena izgradnja, tj. izmjena projektne dokumentacije. Treba napraviti izmjenu 
prostornog plana za pročistač ako želimo da se to napravi. To se već rješavalo prije dok on još 
nije bio načelnik.   
Vijećnik Vladimir Križaić – dok je on bio načelnik, onda su Zorčec i Cerovec napravili isto. 
Tri pročistača po naseljima, a bio je dovoljan jedan koji je napravljen. Lepen je trgovao sa 
Međimurskim vodama. Ako ćemo gledati za Općinu Podturen, dovoljno je proširenje 
postojećeg pročistača za Remis, ali da iz donjeg Međimurja pumpe pumpaju do Podturna? 
Nama Vladek soli pamet, zašto ga nisu dolje napravili. Što ćemo mi od toga imati. Načelnik i 
Lepen da, ali mi? 
Vijećnik Zatko Vrtarić – glasati će za ovu odluku. Sivica nema kanalizaciju a ima 
nepropusno tlo. Čini mu se da mi to ne možemo izbjeći jer je već planirani rok izrade plana  
je do kraja godine. Smatra da bi općine isto trebale financirati izradu plana. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – bio je u Nadzornom odboru Međimurskih voda. Svakog 
načelnika sluša direktor Međimurskih voda. Mi smo imali gotov projekt kanalizacije. Ako je 
netko nešto izmislio, on tu ne vidi nikakvu korist. U zadnjim izmjenama plana je bilo 
planirano da se otvori ulica M.Gupca. Tko će tamo graditi ako se napravi pročistač?. Odgovor 
vijećniku Vrtariću – da je bilo političke volje Sivica je već mogla imati kanalizaciju. Za 
Novakovec je već bio raspisan natječaj.  I načelnik Lepen je govorio da bi već trebalo ići u 
izgradnju kanalizacije u Feketincu i Miklavcu, ali nije bilo sluha, sve je propalo. Hrvatske 
vode su sve prebacile na fondove. Tim tempom u Sivici bi kanalizacija mogla biti 2023-
2024.god. kakvi su trendovi.  Koliko to košta i tko će to platiti? Zašto bi mi to financirali, a da 
naši ljudi to „osjete“ kad bude napravljeno? Da li su provjereni rokovi za izradu plana- što 
ako bude više rasprava? 
Vijećnik Vladimir Križaić – mi smo izglasali da imamo most, a zašto ga nemamo? Nama ne 
treba novi projekt kanalizacije, mi ga već imamo, to je vijećnik Hranilović objasnio. 
Perica Hajdarović, načelnik – istina je što vijećnik Hranilović govori, ali nažalost ako se 
hoće raditi dalje to treba mijenjati. Pozvati će direktora Međimurskih voda da to vijećnicima 
objasni. Izmjene prostornog plana koštaju 28.000,00 kuna. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović -  Ništa se neće novo postići ni sa direktorom Međimurskih 
voda. Podturen i Novakovec će pročistač trpjeti cijeli život- nema nikakve rente kao za 
plinovod i sl. Zauzvrat, treba forsirati da se nama nešto napravi –most? Aglomeracija – 
ostajali su novci, malo je stručnih ljudi po općinama za traženje sredstava od fondova, sve 
općine su za sanaciju cesta uzimale kredite. Podturen je napravio grubi asfalt. Slovenci imaju 
uređene lokalne ceste, u svim naseljima, oni su odmah radili . 2022 -2023 će svi imati 
kanalizaciju, neka nam nešto konkretno naprave, da nešto dobijemo. Pročistač smo sami 
napravili, koliko smo novaca dali u Europsku uniju. 
 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova 
(7 glasova za, 1 glas protiv i 3  glasa suzdržan )  vijeće donijelo: Odluku o izradi II.Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen. 
 
 
                                                              Točka 3. 
 
Perica Hajdarović, načelnik-  Udrugama  dolaze kontrole i traže n a osnovu čega koriste 
prostore . Za udruge je korištenje prostorija besplatno , za ostale cjenik donosi vijeće 
 Vijećnik Vladimir Sabol – prilaže izvadak iz gruntovnice  gdje je vidljivo da je vlasnik 
igrališta u Sivici NK Dubrava. 
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Vijećnik Vjenceslav Hranilović –nije siguran ni za NK Podturen da vlasnik terena nije župa 
Podturen. To isto treba provjeriti. Ako sve donosi načelnik , neka onda donese i cjenik 
(predlaže izmjenu u odluci). Smatra da bi vlasnik trebao plaćati i režije. 
Vijećnik Vladimir Križaić – ako želimo da klubovi opstanu, onda vlasnik treba plaćati 
režije. Da bar ljudi dolaze i budu tamo.  
Vijećnica Marijana Cerovec –  korištenje terena u svrhu održavanja nastave, smatra da treba 
biti u prednosti škola.  
Vijećnik Vladimir Križaić – ne treba glasati, ako klub ima prvenstvo, onda ima prednost. 
Vijećnica Marijana Cerovec – korištenje sportske dvorane Podturen, moli da se uvaži da 
škola godinama sama održava dvoranu. Opet treba pozvati limare jer je oštećena fasada koju 
treba sanirati . Traži da se općina uključi u sufinanciranje jer županija nema sredstava.. Što se 
tiče prehrane u dvorani, škola ima jako puno sanitarnih uvjeta koje mora zadovoljiti, a udruge 
prilikom organiziranja turnira  prodaju hranu i ne zna se čija je to odgovornost. Ako se nešto 
desi, tko će snositi posljedice. To traje već godinama. Škola ima jedna pravila korištenja 
dvorane, a klub druga. Na primjedbu s mjesta, vijećnika V.križaića da je škola dala dvoranu u 
najam, M.Cerovec odgovara vijećniku Križaiću da on nije enciklopedija pa sve zna. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – NK ne priprema hranu u dvorani. Neki su kuhali, a neki 
imaju sendviče ne vidi razloga da u predvorju ne bi moglo nešto biti od djelatnosti ugostitelja.  
Može se popiti sok, ali se u dvorani ne može imati hranu. Vani je bila kućica u kojoj se 
pripravljala hrana. Smatra da klub snosi odgovornost. Sve to kaj se radi je na granici 
dozvoljenog. Možda klub ne bi smio ništa niti prodavati , sve manje je ljudi i sve više se 
zatvaraju. 
Perica Hajdarović, načelnik – čl.2. stavak 7. može se brisati, što se tiče cjenika njemu je 
svejedno ( promijeniti  u „načelnik donosi“). 
Vijećnik Vladimir Križaić – Gđa.Cerovec ne smije biti tako „kruta“ oko pitanja hrane. 
Dvorana u Podturnu je čista i uredna, nije kao u graditeljskoj školi. Nije vidio čišću dvoranu 
od Podturenske. Zašto ne bi smjeli niti jesti niti piti. Ne spominje ravnateljica dug općini. 
 
Pristupa se glasovanju( prisutno 11 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (11  za ) 
donijelo  Odluku o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih  
objekata u vlasništvu Općine Podturen 
 
                                                          Točka 4. 
 
Perica Hajdarović – načelnik – opet je otvoren javni poziv za mjeru 7.4.1. Dom Podturen je 
kandidiran , prošle godine nije bilo dovoljno sredstava . Treba donijeti novu odluku  za 
kandidiranje.Na mail je dostavljena provedba odluke. 
Vijećnik Vladimir Križaić – znači ne mijenja se projekt, već odgovorna osoba. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović- već deseti put treba promijeniti odgovornu osobu. Smatra 
da bi već jednom trebalo promijeniti i naziv doma – Dom Kulture . Dom je u jako lošem 
stanju iznutra. Isto tako i prostorije sportskih objekata u kakvom su stanju. Treba sve 
certificirati i dokumentaciju srediti i provjeriti mogućnost prijava na javne pozive za sve 
objekte. Imamo takav koeficijent razvijenosti da možemo dobiti sredstva kao i ostale općine 
koje su dobile sredstva na javnim natječajima. 
 
Pristupa se glasovanju( prisutno 11 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10  
glasova za   i 1 glas protiv) vijeće  donijelo Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
u rekonstrukciju    Društvenog doma Podturen 
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                                                            Točka 5. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – Izvješće DVD – je pred vijećnicima , sve je vidljivo iz 
izvješća. 
 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – vatrogasci su dobrovoljni i djeluju humano. Oni nas 
koštaju 400.000,00 kuna godišnje. Od troškova vidi se  roba za godišnje skupštine i kotizacija 
za takmičenja, nisu ni oni baš bajni u potrošnji, a klubove se oko toga  kritizira. 
 
Pristupa se glasovanju(prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 11 za) 
donijelo Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine 
Podturen za 2017.god. Dobrovoljna vatrogasna društva.                                                          
 
Dovršeno u 21:56                                                            Predsjednica Općinskog vijeća: 
Zapisničar:  
Darinka Mikulić                                                                              Mirjana Murk                                     
                                                                                                                     


