
 1 

  
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen, 22.12.2014.god. 
 
                                                             Z A P I S N I K 
 
                       Sa 10.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 22.12.2014.god. u 
prostorijama Općine Podturen s početkom u 18 sati. 
 
Sjednicu je pozivom Klasa:022-04/14-01/25;  UR.BROJ:2109/13-14-01 od 17.12.2014.god. 
sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović  pisanim putem.  
 
Prisutni vijećnici :   Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Antun Kolarić, Dejan Žagar, Dino 
Biber, Mirjana Murk, Sanja Bobičanec, Vladimir Križaić, Antun Drk, Branko Krnjak 
,Mladen Biber, Daliver Oršuš i Ivan Jambrošić.   
 
Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen, Stjepan Murković zamjenik 
načelnika, Ruža Šmitran – pročelnica, Florijan Goričanec, Martin Mikac,  Lidija Trstenjak, 
Zvonko Varga  i Darinka Mikulić- zapisničar.  
 
Otvara se rasprava o Zapisniku sa prethodne  (9) sjednice: 
Bez rasprave Zapisnik usvojen većinom glasova ( 12 za i 1 glas suzdržan -prisutno 13 
vijećnika). 
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv uz 
Bez rasprave jednoglasno je  usvojen ( prisutno 13 vijećnika) slijedeći 
 
                                                                      Dnevni red: 
 
1. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2014.godinu 
2. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na  
    području Općine Podturen za 2014.god.  
3. II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
    infrastrukture na području Općine Podturen za 2014.god. 
4. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014.god. 
5. II. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Podturen za 2014.god. 
6. Odluka o savjetu mladih Općine Podturen 
7. Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i  
    nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću za     
    razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015.god.  
 
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća - otvara aktualni sat. Budući da nema pitanja 
prelazi se na točke utvrđene Dnevnim redom. 
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                                                                Točka 1. 
 
        Josip Lepen, načelnik – pojašnjava razloge Izmjena i dopuna Proračuna: sredstva tekućih 
pomoći se povećavaju, sredstva od programa IPA neće se realizirati u ovoj godini kao ni 
dotacije za izgradnju mlina, Poslovnu zonu Sivica, završetak deponije. Hrvatske vode su svoju 
obvezu za kanalizaciju plaćale direktno Međimurskim vodama. Povećan je prihod od 
legalizacije, komunalnog doprinosa, na Celinama je prodano jedno gradilište. Što se tiče 
rashoda oni su neznatno promijenjeni. 
Vijećnik Vladimir Križaić – ne može podržati Proračun zato što plaćamo stvari iz 2013.god. 
(deponija), što je s Poslovnim zonama. Još ništa od njih . Dok svi okolo nešto rade u poslovnim 
zonama naša stoji. Što je sa obnovom pileka, pileka u Novakovcu, izdvajanja za kulturu su 
nikakva. 
Josip Lepen, načelnik – Sto se tiče Poslovne zone u Sivici, sva gradilišta su prodana i zatraženo 
je proširenje poslovne zone, zona je u proračunu zato što smo tražili sredstva na natječajima za 
istu . To se također odnosi i na mlin, deponiju i sl. Za sve stavke proračuna za koje se traže 
sredstva trebaju biti i sredstva predviđena u Proračunu. Kako ih nismo ostvarili, tako 
odustajemo od izvršenja istih zbog nedostatka sredstava. Pil na ulazu u Podturen je obnovljen, 
za deponiju nije napravljena okončana situacija iako su radovi izvedeni. Potpisan je ugovor 
samo do iznosa kojeg je općina mogla sufinancirati.   
Vijećnik Vladimir Križaić – zašto onda nema stavke u proračunu za deponiju u iznosu od 2 
milijuna kuna. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – predviđena su sredstva po Ugovoru. Okončana 
situacija nije napravljena. Izvođač je sam jednostrano izvršio radove zajedno sa ministarstvom 
mimo ugovora. Dok se ne napravi okončana situacija po ugovoru, ta stavka mora biti u 
Proračunu. 
Vijećnik Vladimir Križaić – ima informaciju da radovi iznose 3 milijuna kuna. 
Josip Lepen, načelnik – stalno jedno te isto objašnjava. Obveza općine po ugovoru iznosi 
milijun i nešto. Izvođač nas je tužio i čak je općina dobila presudu u svoju korist, ali i dalje još 
nije riješeno jer traje žalbeni postupak. Stalno to ponavlja već više puta na sjednicama. Općina 
je sklopila Ugovor kojeg će se pridržavati i platiti točno po ugovoru za radove. Čeka se samo 
okončana situacija. 
Vijećnik Vladimir Križaić – da li smo dobili sud ili ne. 
Josip Lepen, načelnik – prvostupanjsku presudu smo dobili, ali traje žalbeni postupak. 
 
Nakon rasprave vijeće je većinom glasova ( prisutno 13 vijećnika: 10 Za, 1  protiv i 1 suzdržan) 
donijelo 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2014.godinu. 
 
                                                          Točka 2. 
 
         Josip Lepen, načelnik - od točke 2. do 5. su programi vezani iz proračun  stavke su kao u 
Proračunu i ne treba ih posebno objašnjavati.  
Vijećnik Vladimir Križaić – koja je firma radila popravak Društvenog doma u Novakovcu. 
Josip Lepen, načelnik – Vitez gradnja iz Varaždina. 
 
Nakon rasprave vijeće je većinom glasova ( prisutno 13 vijećnika : 12 za, 1 protiv ) donijelo II. 
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Podturen za 2014.god.  
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                                                                 Točka 3. 
        Bez rasprave vijeće je većinom glasova  ( prisutno 13 vijećnika : 12 za, 1 protiv ) donijelo 
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na 
području Općine Podturen za 2014.god.  
 
                                                                 Točka 4. 
 
        Bez rasprave vijeće je većinom glasova  ( prisutno 13 vijećnika : 12 za, 1 protiv ) donijelo 
II. Izmjene i dopune Programa  javnih potreba u kulturi na  području Općine Podturen za 
2014.god.                    
                                                                Točka 5. 
 
         Vijećnik Daliver Oršuš – imao je sastanak u OŠ Podturen sa socijalnom radnicom u svezi 
plaćanja školske kuhinje gdje je rečeno da bi za oslobađanje plaćanja školske kuhinje za treće 
dijete trebalo dogovoriti sa općinom. 
Josip Lepen, načelnik – prije smo sufinancirali troškove školske kuhinje, ali smo potrošili 
značajna sredstva za par mjeseci. Trebalo bi ponovno razmotriti mogućnost sufinanciranja 
kuhinje. Svaka općina za sebe donosi odluku. 
 
 Nakon rasprave vijeće je većinom glasova  ( prisutno 13 vijećnika : 12 za, 1 protiv ) donijelo II. 
Izmjene i dopune Socijalnog Programa  području Općine Podturen za 2014.god. 
 
                                                              Točka 6. 
         Josip Lepen, načelnik Odluka je usklađena sa novim zakonom o savjetu mladih. 
Prisutno 13 vijećnika.  
 
Jednoglasno vijeće je donijelo Odluku o savjetu mladih Općine Podturen. 
 
                                                             Točka 7. 
 
      Josip Lepen, načelnik – prijedlog je isti kao i prošle godine. Vijeće može odlučiti o 
prijedlogu ili će povećati iznos.  
Vijećnik Vladimir Križaić – njemu je na račun prije mjesec dana  već doznačeno 1.000,00 
kuna. 
Josip lepen, načelnik – doznačena su sredstva za 2013. i 2014.god. Prijedlog se odnosi na 
2015.god. 
Vijećnik Vladimir Križaić – onda smo u prekršaju ako isplaćujemo sredstva za dvije godine. 
Vijećnik Daliver Oršuš – njegov račun je u blokadi.  
 
Nakon rasprave vijeće je većinom glasova  ( prisutno 13 vijećnika : 12 za, 1 protiv ) donijelo: 
Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 
Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću za  razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 
2015.god.  
 
Dovršeno u 18:34. 
Zapisničar: Darinka Mikulić 
 
                                                                                              Predsjednik  Općinskog vijeća  
                                                                                      Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif. 


