REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 7.05.2015.god.
ZAPISNIK
Sa 12.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 7.05.2015.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19:30 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/15-01/5 ; UR.BROJ:2109/13-01-14-01 od 30.04.2015.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, Antun Drk, Branko Krnjak ,Mladen
Biber, Sanja Bobičanec, Daliver Oršuš i Ivan Jambrošić.
Još su prisutni: Josip Lepen- načelnik Općine Podturen, Ruža Šmitran – pročelnica, Vesna
Makovec dir. URBIA d.o.o. Čakovec i Darinka Mikulić- zapisničar.
Otvara se rasprava o Zapisniku sa prethodne (11) 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 14 vijećnika) slijedeći
Dnevni red:
1. Odluka o donošenju I.Izmjena I dopuna Prostornog plana Općine Podturen
2. Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Podturen
3. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen
4. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Križaić – čuo je da je započelo energetsko certificiranje zgrada.
Josip Lepen, načelnik- ima zainteresiranih mještana. Gosp. Gregorec (ovlašteni certifikator) je bio
u općini i ponudio da će doći u općinu i informirati mještane, općina samo treba osigurati prostor.
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – natječaj je raspisao Fond za zaštitu okoliša. Mještani, a
i ostali zainteresirani iz cijele zemlje se javljaju direktno na natječaj. Uvjeti su posebno povoljni za
naše sumještane jer fond sufinancira troškove obnove zgrada do 80 %.
Vijećnik Daliver Oršuš – prostorije Dječjeg vrtića u naselju Lončarevo stoje prazne. Mogle bi se
koristiti za sastanke. Tko je vlasnik objekta?
Josip Lepen, načelnik – pitanje je čiji je to prostor i na koga stoji. To je bila kuća od brata J.Baloga.
pitanje je da li ta kuća uopće ima vlasnika upisanog.
Vijećnik Vladimir Križaić – ta prostorija bi se mogla koristiti i za Mjesni odbor ili nešto slično.
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Točka 1.
Vesna Makovec URBIA d.o.o. I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podturen –
Prijedlog je usklađen sa izmijenjenim zakonskim propisima. Provedene su dvije javne
rasprave i dodatna na zahtjev MO Miklavec. Za izmjene i dopune Prostornog plana su
ishođene sve potrebite suglasnosti od nadležnih tijela. Bilo je dosta detalja u raspravi. Sada su
svi usklađeni. Prostorni Plan je usklađen sa Županijskim prostornim planom.
Vijećnik Branko Krnjak – traži pojašnjenja članka 7. Prijedloga ( 10 uvjetnih grla)?
Vesna Makovec URBIA d.o.o. – 90 m/2 se odnosi na udaljenost od objekta.
Daliver Oršuš – udaljenost postojeće farme od naselja Lončarevo.
Vesna Makovec URBIA d.o.o. – prostornim planom je točno definirano područje za izgradnju
farmi. Postojeća farma je u skladu s uvjetima Prostornog plana. Sve ovisi o uvjetnom broju
grla.Što je veći broj grla udaljenost je veća.
Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli Odluku o donošenju I.Izmjena i
dopuna Prostornog plana Općine Podturen.

Točka 2.
Josip Lepen, načelnik – Agencija za plaćanja u poljoprivredi je raspisala natječaj za mjeru 7.
Sredstva za izradu strateških planova u 100% financiranju. Odluka vijeća je potrebna da
bismo se mogli kandidirati. Treba raspisati natječaj i dostaviti dokumentaciju stoga se
predlaže donošenje odluke.
Jednoglasno ( 14 za) vijeće je donijelo Odluku o izradi strateškog razvojnog programa Općine
Podturen.

Točka 3.
Josip Lepen, načelnik – općina je imala kontrolu protupožarne inspekcije i potrebno je donijeti
određene odluke u skladu sa zakonskim propisima i postupiti po Zapisniku o inspekcijskom
nadzoru. Nakon donošenja odluka, treba postupiti po svim mjerama koje se navode u
odlukama.
Jednoglasno (14 za ) vijeće je donijelo Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na
području Općine Podturen.

Točka 4.
Josip Lepen, načelnik – odluku je potrebno uskladiti sa izmjenama i dopunama zakona.
Općina za sada ima dugogodišnje ugovore o zakupu, ali bez obzira što se odluka za to
razdoblje neće primjenjivati, potrebno ju je donijeti.
Jednoglasno (14 za) vijeće je donijelo Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora .
Dovršeno u 20:01.
Zapisničar: Darinka Mikulić
Predsjednik Općinskog vijeća
Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.
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