
 1 

  
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen, 18.03.2015.god. 
 
                                                             Z A P I S N I K 
 
                       Sa 11.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 18.03.2015.god. u 
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19 sati. 
 
Sjednicu je pozivom Klasa:022-04/15-01/3;  UR.BROJ:2109/13-01-14-01 od 13.03.2015.god. 
sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović  pisanim putem.  
 
Prisutni vijećnici :   Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Antun Kolarić, Dejan Žagar, Dino 
Biber,Vladimir Kodba, Mirjana Murk, Vladimir Križaić ( od 9.točke), Antun Drk, Branko 
Krnjak ,Mladen Biber i Ivan Jambrošić.   
 
Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen, Stjepan Murković zamjenik 
načelnika, Ruža Šmitran – pročelnica, novinar lista „Međimurje“ Marijan Belčić  i Darinka 
Mikulić- zapisničar.  
 
Otvara se rasprava o Zapisniku sa prethodne  (10) sjednice: 
Bez rasprave Zapisnik usvojen jednoglasno. 
  
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv. 
Bez rasprave jednoglasno je  usvojen ( prisutno 11 vijećnika) slijedeći 
 
                                                                      Dnevni red: 
 

1.  Obračun Proračuna Općine Podturen za 2014.- Zapisnik Povjerenstva za popis imovine 
2. Izvršenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.god. 
3. Izvršenje  Program gradnje komunalne infrastrukture za 2014.god 
4. Izvršenje  Socijalnog programa za 2014.god. 
5. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu i udrugama za 2014.god. 
6. Izvršenje   Programa javnih potreba u kulturi za 2014.god. 
7. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 
8. Odluka o  planu ,programu i načinu upoznavanja stanovništva o opasnostima od požara 
9.  Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podturen za 

2014.god. 
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  Općinskog načelnika za razdoblje 1.1-31.12.2014. 

  11. Prijedlog- Odluka o prihvaćanju istupanja Grada Preloga iz Sporazuma o osnivanju j 
JVP Čakovec       

  12. Prijedlog Dopis SDP – zamjena vijećnika u odboru za financije i proračun 
  13. Prijedlog – Odluka o raspodjeli viška prihoda 2014.god. 
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Aktualni sat: 
 
Vijećnica Mirjana Murk – interesira je što je sa Savjetom mladih. 
Josip Lepen, načelnik – Odluka je donesena, treba provjeriti kada će biti objavljena i raspisati 
natječaj. 
Vijećnica Mirjana Murk – da li postoji mogućnost da se NK Graničaru kupi kosilica jer imaju 
staru 10 god. 
Josip Lepen, načelnik – za sada ne jer nije predviđeno proračunom. 
Vijećnica Mirjana Murk – da li postoji mogućnost da se udruzi umirovljenika dodijeli 
prostorija na korištenje. 
Josip Lepen, načelnik – mogu koristiti prostoriju koju koriste sve udruge. 
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – ako trebaju dodatni ormar, to se lako nabavi. 
Vijećnik Dino Biber – zahvaljuje načelniku na čaplji koju je dobio od općine za posjet 
Zagrebu. Pita što je sa kanalom oborinskih voda kod trgovine. 
Josip Lepen, načelnik – naručeno je čišćenje kanala kojeg su upravo danas obavile 
Međimurske vode. 
Vijećnik Vladimir Kodba – rasvjeta u Novakovcu, Školska ulica, što je s njom. 
Josip Lepen, načelnik – projektirana je rasvjeta u „nepostojećoj“ ulici. 
Vijećnik Damir Srpak – ako se želi napraviti javna rasvjeta onda treba napraviti projekt, HEP 
ELEKTRA je svima otkazala popravak javne rasvjete.To je objekt koji bi morao imati 
građevnu dozvolu ili bar Idejni projekt. 
Josip Lepen, načelnik – pokušati će se staviti barem jedno rasvjetno tijelo kod škole. 
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – stambeno-poslovna zona u Podturnu i naselje 
Lončarevo svijetle po cijelu noć. 
Damir Srpak, vijećnik – treba dati Zahtjev Elektri da rasvjeta svijetli u svim naseljima 
jednako. U naselju Lončarevo Elektra još nije preuzela infrastrukturu. Trebalo bi preuzeti svu 
dokumentaciju sa uporabnim dozvolama. 
Josip Lepen, načelnik – provjeriti će dokumentaciju, poslove je vodila županija. 
 
 
                                                                Točka 1. 
 
        Josip Lepen, načelnik – prihodi i rashodi proračuna su usklađeni. Ostvaren je višak 
prohoda u iznosu od 683.583,85 kuna. 
Vjenceslav Hranilović , predsjednik vijeća- u Zapisniku Povjerenstva su iskazani podaci o 
prihodima koji nisu naplaćeni. Za iduću sjednicu bi trebalo nešto više podataka. 
 
Nakon rasprave vijeće je većinom glasova ( prisutno 11 vijećnika: 9 Za i 2 glasa suzdržan) 
donijelo Obračun Proračuna  Općine Podturen za 2014.godinu. 
 
                                                          Točka 2. 
 
         Josip Lepen, načelnik - od točke 2. do 6. su programi vezani iz proračun  stavke su kao u 
Proračunu i ne treba ih posebno objašnjavati.  
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – naknada za održavanje groblja iznosi 108.000,00 
kuna, a utrošilo se 141.000,00 kuna. Komunalna naknada ( korekcija kvadrature prema 
legalizaciji) – prihodi bi se mogli povećati. 
 
Nakon rasprave vijeće je jednoglasno ( prisutno 11 vijećnika) donijelo Izvršenje Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2014.god.  
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                                                                 Točka 3. 
        Bez rasprave vijeće je većinom glasova  ( prisutno 11 vijećnika )Izvršenje  Programa 
gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 
2014.god.  
 
                                                                 Točka 4. 
 
        Bez rasprave vijeće je jednoglasno  ( prisutno 11 vijećnika ) donijelo Izvršenje  socijalnog 
Programa  na  području Općine Podturen za 2014.god.  
                  
                                                                Točka 5. 
 
Bez rasprave vijeće je jednoglasno  ( prisutno 11 vijećnika ) donijelo Izvršenje javnih potreba u 
sportu i udrugama Programa  na  području Općine Podturen za 2014.god.  
 
                                                                Točka 6.                                                   
 
Bez rasprave vijeće je jednoglasno  ( prisutno 11 vijećnika) donijelo  Izvršenje Programa 
javnih potreba u kulturi za  2014.god.                                                               
    
                                                                  Točka 7. 
     
      Josip Lepen, načelnik – donesen je novi Zakon o pravu na pristup informacijama i treba 
uskladiti odluke. Pravilnikom se propisuje prava na ostvarivanje informacija, rokovi za 
odgovor. Do sada je za informiranje bio zadužen načelnik, ali više ne može biti. Odrediti će se 
nova osoba. Kazne za nepoštivanje ovog zakona su izuzetno visoke. Zakonom je propisano i 
objavljivanje svih odluka na našim stranicama. 
 
Nakon rasprave vijeće je jednoglasno  ( prisutno 11 vijećnika ) donijelo: Pravilnik o ostvarivanju 
prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 
 
                                                               Točka 8. 
 
Josip Lepen, načelnik – imali smo kontrolu protupožarne zaštite i  predlaže se usklađivanje 
Odluke sa zakonom. 
 
Nakon rasprave vijeće je jednoglasno ( prisutno 11 vijećnika )donijelo Odluku o  planu ,programu i 
načinu upoznavanja stanovništva o opasnostima od požara 
 
                                                                    
                                                                Točka 9. 
 
Branko Krnjak, vijećnik – odbačeni lampaši sa groblja u Sivičkoj šumi, da li su odvezeni i gdje 
su? 
Mladen Biber, vijećnik – da li bi se u 2015.god. moglo napraviti odlaganje biootpada. 
Josip Lepen, načelnik – lampaši su pokupljeni i odvezeni (Čakom), što se tiče biootpada on se 
mora voziti na kompostanu u Prelog. 
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Dejan Žagar, vijećnik – otpad kod naselja Lončarevo u „Murskom oku“. Da li se to čisti? 
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – vidi se razlika na popisu kućanstava uključenih u 
odvoz smeća od popisa kućanstava. Trebalo bi usporediti sa tablicom za prošlu godinu, da se 
vidi tendencija d li se povećava broj uključenih u odvoz ili ne. 
 
Nakon rasprave vijeće je većinom glasova ( prisutno 12 vijećnika: 11 Za i 1 glas suzdržan) 
donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Podturen za 2014.god 
 
 
                                                                         Točka 10. 
 
Josip Lepen, načelnik – u Izvješću je navedeno što se sve radi u toku godine. Investicija i nema 
jer se gradi kanalizacija. 
 
Vladimir Križaić, vijećnik-trebalo bi u izvješću navesti dokumentaciju, dokumentaciju iz 
fondova, načelnik nema radno vrijeme. 
 
Nakon rasprave vijeće je većinom glasova ( prisutno 12 vijećnika: 8 Za i 4 glasa suzdržan) 
donijelo Zaključak o usvajanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.01.-
31.12.2014.god. 
 
                                                                          Točka 11. 
 
Josip Lepen, načelnik – Grad Prelog je istupio iz Sporazuma JVP Čakovec. Općina nema 
interesa da poveća svoj udio. 
 
Bez rasprave vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju istupanja Grada Preloga iz 
Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec .      
 
 
                                                                             Točka 12. 
Dino Biber, vijećnik – V.Kodba je istupio iz stranke i u SDP-u je donesena Odluka o zamjeni 
člana Odbora. 
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – vijećnika Općinskog vijeća ne mijenja stranka, već 
vijeće. To ne znači da će to mjesto ostati stranci SDP. Čita dopis vijećnika koji su podnijeli 
ostavke na mjesto vijećnika.Ako SDP inzistira na promjeni člana odbora, onda treba ponovno 
odrediti članstvo po strankama u odborima. 
Vladimir Križaić, vijećnik – vijećnici su novi i nisu upućeni. Ne prelazi članstvo automatski  
 Već ovisno o broju vijećnika, nezavisna lista nema pravo na članove odbora vijeća. Slaže se sa 
mišljenjem predsjednika vijeća.     
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – može se donijeti odluka na idućoj sjednici da za 
člana odbora za Statut i poslovnik ide predstavnik stranke, te isto tako i za člana odbora za 
poljoprivredu. 
 
                                                                            Točka 13. 
 
Josip Lepen, načelnik – višak prihoda u iznosu od 683.583,85 kuna raspoređuje se prema 
prijedlogu. Što se tiče daljnje izgradnje kanalizacije na naš pročistač priključile bi se i susjedne 
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općine ( rade se studije). Ne zna točno kada će krenuti daljnja izgradnja kanalizacije. Rokovi 
za gradnju su 2015.-2016.god. 
Mladen Biber, vijećnik – svaku sjednicu se mijenjaju datumi početka gradnje kanalizacije.    
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća- za izgradnju kanalizacije kandidiraju se sve općine 
i izgradnja kanalizacije ovisi o sredstvima Hrvatskih voda. Ako idemo sami sve ovisi o 
natječaju i vremenu provedbe natječaja (otprilike 6-8 mjeseci). 
Vladimir Križaić, vijećnik – grijanje u Društvenom domu Podturen je već napravljeno. Zašto 
se ne riješi Zahtjev Turka iz Sivice  za kupnju zemljišta da može provesti legalizaciju. 
Josip Lepen, načelnik – treba donijeti izmjene prostornog plana kojima će biti moguće riješiti 
Zatjev Turka iz Sivice – u proceduri je prostorni plan. Mjesni odbor je dao pozitivno mišljenje.   
 
Nakon rasprave većinom glasova ( prisutno 12 vijećnika – 8 Za i 4 suzdržan) vijeće je donijelo: 
Odluku o raspodjeli viška prihoda za  2014.god. 
                    
    
Dovršeno u 20:04. 
Zapisničar: Darinka Mikulić 
 
                                                                                              Predsjednik  Općinskog vijeća  
                                                                                      Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif. 


