REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 14.07.2015.god.
ZAPISNIK
Sa 13.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 14.07.2015.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 20 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/15-01/6 ; UR.BROJ:2109/13-01-14-01 od 9.07.2015.god.
sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović pisanim putem.
Prisutni vijećnici : Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Dejan Žagar, Dino Biber,Vladimir
Kodba, Mirjana Murk, Vladimir Križaić, Antun Drk, Branko Krnjak, Mladen Biber, Sanja
Bobičanec, Daliver Oršuš i Ivan Jambrošić.
Nije prisutan: Antun Kolarić – opravdao izostanak
Još su prisutni: Josip Lepen- načelnik Općine Podturen, Ruža Šmitran – pročelnica, Marjan
Belčić „List Međimurje“ i Darinka Mikulić- zapisničar.
Otvara se rasprava o Zapisniku sa prethodne (12) sjednice.
Bez rasprave Zapisnik usvojen jednoglasno.
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – Vijećnik Vladimir Križaić je dostavio prijedlog da
se u Dnevni red uvrsti točka: Davanje Suglasnosti Općine Podturen za provedbu legalizacije
poslovno-stambene zgrade Turk Mije iz Sivice, Glavna 48.
Josip Lepen, načelnik- tek donošenjem Izmjena i dopuna Prostornog plana moguće je provesti
postupke legalizacije . Vijeće bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku za sve mještane koji imaju
problema oko legalizacije objekata. Trebalo bi utvrditi jedinstvenu cijenu po kojoj bi se
zemljište prodalo zainteresiranima i provesti sve u skladu sa zakonom ( raspisati natječaj).
Vijećnik Vladimir Križaić- već godinu dana se ovo rješava. Za legalizaciju nije potrebno
vlasništvo, može se legalizirati bio čije. Radi se samo o tome da se donese odluka kako bi
mještanin mogao ostvariti legalizaciju, zbog prijave na natječaj za obnovu fasade Fonda za
energetsku učinkovitost. Predlaže da se njegov prijedlog uvrsti u dnevni red pod točkom 8.
Predsjednik vijeća – Vjenceslav Hranilović – vijećnik Križaić je prije trebao dostaviti prijedlog
uvrštavanja točke na dnevni red, a ne sad neposredno prije vijeća.
Josip Lepen- načelnik – to je poslovni objekt, terasa uopće nije planirana.Napravljena je na
javnoj površini. Kontaktirao je Ured za prostorno planiranje i rečeno je da tu nije bila u planu
izgradnja terase. Kao načelnik ne može nikome sam potpisati da ima pravo na terasu
izgrađenu na javnoj površini. Ako je namjeravao nešto graditi (terasu i sl.) zašto to odmah nije
planirao i sve legalizirao. Donošenjem izmjena i dopuna Prostornog plana moguće je i ovo
riješiti.
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Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – ako kod legalizacije nije bitno vlasništvo, zašto mu
onda Ured za prostorno planiranje županije sam ne legalizira objekt i izda suglasnost. Budući
da je napravljena na općinskom zemljištu u pravilu bi općina mogla iznajmljivati terasu.
Vijećnik Vladimir Križaić – Ured za prostorno planiranje može i sam riješiti legalizaciju ali
brže i lakše se rješava, ako se spor riješi između stranaka u postupku. Traži da vijeće glasuje
o njegovom prijedlogu za uvrštavanje dopune dnevnog reda pod točkom 8.
Pristupa se glasovanju o prijedlogu vijećnika Vladimira Križaića za dopunu dnevnog reda
točkom 8. kako je predložio.
Prisutno 13 vijećnika.
Utvrđuje se da vijeće većinom glasova ( 6 za i 7 glasova suzdržan) nije prihvatilo prijedlog
vijećnika Vladimira Križaića za dopunu dnevnog reda pod točkom 8.
Glasuje se o prijedlogu Dnevnog reda kako je dostavljeno u pozivu sjednice, te se utvrđuje da
je većinom glasova ( 11 za, 1 protiv i 1 glas suzdržan) usvojen slijedeći
Dnevni red:
1. Odluka o poništenju natječaja za koncesiju
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima DVD
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošenim sredstvima ŠRD
4. Zaključak o davanju Suglasnosti na prijedlog Sporazuma „Murs-ekom“ d.o.o.
5. Odluka o usvajanju procjene ugroženosti za područje Općine Podturen
6. Odluka o usvajanju Plana zaštite za područje Općine Podturen
7. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2014.god.
Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Križaić – pred općinom je postavljena skulptura, mišljenja je da je to trebalo
drugačije osmisliti. Kamen se ne uklapa u okoliš.
Vijećnik Vladimir Kodba – što se poduzima oko rješenja „puteljaka“ u Novakovcu. Prema
informaciji koju ima jedan mještanin je dao zahtjev načelniku za rješavanje ovog problema. Da li je
nešto poduzeto.
Josip Lepen, načelnik – radi se o ulici koja siječe 15 parcela. Mještaninu je rečeno da pokuša
kontaktirati susjede da se zajednički riješi taj problem oko otvaranja ulice. To je čak i službeni
puteljak, uzak ali ucrtan. Problem nastaje zato što je duga čestica a cijepa se zbog jednog ugla. Tko
će platiti troškove cijepanja čestice, zbog jednog se to ne isplati.
Vijećnik Daliver Oršuš – još se ništa nije poduzelo u naselju Lončarevo u vezi uređenja dječjeg
igrališta otkada je on vijećnik.
Predsjednik vijeća – Vjenceslav Hranilović – mišljenja je da bi zainteresirani iz Lončareva trebali
osnovati udrugu i sami na dobrovoljnoj bazi početi nešto uređivati.
Josip Lepen, načelnik – prije par dana u općini je bio predstavnik jedne vjerske organizacije koja
je zainteresirana za gradnju objekta i igrališta u naselju Lončarevo točno na toj parceli. Najavio je
da će sa tim projektom doći pred vijećnike Općinskog vijeća. U naselju navodno postoje mještani
koji su pripadnici te vjerske organizacije.
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Vijećnik Daliver Oršuš – protivi se da se bilo što u naselju radi od strane te vjerske
organizacije(Svjetionik). Oni nastoje privući ljude donacijama. Romi imaju svoju vjeru i ne žele je
mijenjati. Traži sa de postavi oznaka naselja Lončarevo, kako imaju sva romska naselja.
Josip Lepen, načelnik – prvi put je čuo o predstavnicima „Svjetionika“ a vijećnik Daliver Oršuš
sve zna o ovome, a nije izvijestio vijećnike.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – Lončarevo je dio Podturna isto kao i Matekovec , ulica
u naselju Podturen i stoga ne može biti naselje.
Vijećnik Vladimir Križaić – mišljenja je da bi ipak trebalo izgraditi igralište u Lončarevu kako se
ne bi uništavale okolne parcele koje su u vlasništvu privatnih osoba.
Točka 1.
Josip Lepen, načelnik – Zakonska obveza je bila raspisati natječaj za dodjelu koncesije.
Pročistač je izgrađen i treba otpadne vode propisno zbrinuti.
Damir Srpak, predsjednik Povjerenstva za koncesiju- natječaj je raspisan i nisu traženi neki
posebni uvjeti. Očito je da mještanima odgovara dosadašnje stanje. Čudno da se nije javilo
nijedno poduzeće koje se bavi ovom djelatnošću. Trebati će ponovno raspisati natječaj i
animirati zainteresirane da se javne na natječaj.
Vijećnik Vladimir Križaić- očito uvjeti natječaja nisu bilo povoljni dok se nitko nije javio. Po
kojoj cijeni bi se vozilo. Koja bi cijena bila za mještane Novakovca.
Josip Lepen, načelnik – cijena odvoza bi bila ista za mještane svih naselja. Kontaktirao je par
mještana koji se bave odvozom, ali nisu zainteresirani za dopremanje septičkih iz svih naselja
već samo iz svog a koncesija se daje za cijelu općinu. Uvjet je bio da je cijena odvoza ista za sva
naselja bez obzira na udaljenost.
Pristupa se glasovanju. Prisutno 13 vijećnika. Većinom glasova ( 12 za i 1 glas suzdržan vijeće
je donijelo Odluku o poništenju natječaja za koncesiju.

Točka 2.
Josip Lepen, načelnik- pred vijećem je izvješće DVD-a o utrošenim sredstvima. Svi su dostavili
izvješća. Računovodstvo za sve DVD-a vodi Vatrogasna zajednica Međimurske županije.
Vijećnik Antun Drk- različiti su iznosi troškova za reprezentaciju.
Vijećnik Dejan Žagar- troškovi reprezentacije ovise o organizacijama natjecanja. Neki su
domaćini više natjecanja godišnje, a neki manje.
Pristupa se glasovanju – prisutno 13 vijećnika. Jednoglasno vijeće je donijelo Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima DVD.
Točka 3.
Bez rasprave jednoglasno (13 za) vijeće je donijelo Zaključak o prihvaćanju izvješća o
utrošenim sredstvima ŠRD.
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Točka 4.
Josip Lepen,načelnik – „Murs-ekom“ je sagradio reciklažno dvorište. Zakonska je obveza
općine da mješanima omogući odlaganje reciklažnog otpada. Sporazumom treba odrediti da li
će zbrinjavanja plaćati mještani uz cijenu odvoza ili će taj dio plaćati općina iz Proračuna.
Dvije varijante su predložene. Za sad se može odvoziti bez naplate. Ne može se odlagati samo
ona vrsta otpada za što koncesionar ne posjeduje certifikat. Poduzeće „Murs-ekom“ će
obavijestiti mještane o načinu odvoza.
Vijećnik Vladimir Križaić – u članku 5. predloženog Sporazuma su navedene dvije varijante.
Koji je točan prijedlog. Zašto bi netko plaćao uz cijenu odvoza i ovaj dio, ako nema takvu
vrstu otpada.
Vijećnik Damir Srpak- predložene su dvije varijante i na vijećnicima je da odluče. Dali će
plaćati mještani sa mjesečnim odvozom ili će trošak zbrinjavanja plaćati općina u dvije
godišnje rate.
Vijećnik Mladen Biber napušta sjednicu zbog obveza.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović- mišljenja je da tko treba odlaganje otpada neka ga
plati.
Vijećnik Damir Srpak – po zakonu je općina obvezna osigurati reciklažno dvorište za svoje
područje, te predlaže da taj dio snosi općina kako se ne bi povećavala cijena odvoza
mještanima.
Pristupa se glasovanju o prijedlogu članka 5. Sporazuma da općina plaća troškove reciklažnog
dvorišta u dvije godišnje rate u iznosu od 3.873,00 kune + PDV= 4.841,25 kuna.
Prisutno 12 vijećnika. Jednoglasno vijeće je donijelo Zaključak o davanju Suglasnosti na
prijedlog Sporazuma „Murs-ekom“ d.o.o.

Točka 5.
Josip Lepen, načelnik točke 5. i 6. se odnose na izradu obveznih dokumenata zaštite i
spašavanja. Usklađeni su sa zakonom. Dokumenti su opsežni i nisu kopirani, te je uz poziv za
sjednicu vijeća vijećnicima navedeno da iste mogu pogledati u Uredu općine.
Vijećnik Damir Srpak – mogli bi se dostaviti vijećnicima na CD-ima.
Većinom glasova 11 za i 1 glas suzdržan vijeće je donijelo Odluku o usvajanju procjene
ugroženosti za područje Općine Podturen.
Točka 6.
Bez rasprave većinom glasova (11 za i 1 glas suzdržan) vijeće je donijelo Odluku o usvajanju
Plana zaštite za područje Općine Podturen.
Točka 7.
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Josip Lepen, načelnik – obveza je vijeća da raspravi jednom godišnje Izvješće o stanju zaštite
od požara. Trenutno imamo inspekcije i zaštite od požara i zaštite i spašavanja. Potrebno je sve
uskladiti sa zakonskim propisima.
Vijećnik Daliver Oršuš – nije zadovoljan komunalnim redarom. Mještani Lončareva pale
plastiku u naselju, a komunalni redar se ne odaziva na pozive za prijave. Ne usudi se sam doći
u naselje zbog prijetnji pojedinaca. Nitko ništa ne poduzima ni policija ni komunalni redar.
Problem oborinskih voda u naselju još nije riješen. Kod svake veće kiše kuće su pune vode.
Josip Lepen, načelnik – to mještani zapale i odu. Dođe policija i komunalni redar i nema
nikoga. Ne mogu utvrditi tko je počinitelj. Vidi se da gori, ali ne može se ništa napraviti.
Vijećnik Vladimir Križaić- čak i njemu mještani dolaze sa pritužbama da ne mogu dobiti
načelnika i zamjenika načelnika, ne javljaju se na telefon.
Dejan Žagar, vijećnik – u Miklavcu je problem oko podzemnih voda. Ako jednom vatrogasci
nekome ispumpaju vodu, onda uvijek traže kod svake kiše.
Jednoglasno 12 za vijeće je usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara u 2014.god.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović obavještava vijećnike da je primio zamolbu roditelja
polaznika vrtića za izmjenu omjera sufinanciranja vrtića. Traži se veće izdvajanje od strane
općine. Načelnik bi trebao pripremiti prijedlog vijeću da može raspraviti i odlučiti.
Dovršeno u 21: 45.
Zapisničar: Darinka Mikulić
Predsjednik Općinskog vijeća
Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.

5

