REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 14.09.2015.god.
ZAPISNIK
Sa 14.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 14.09.2015.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19:30 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/15-01/12 ; UR.BROJ:2109/13-01-14-01 od 9.09.2015.god.
sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović pisanim putem.
Prisutni vijećnici : Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Dejan Žagar, Dino Biber, Mirjana
Murk, Vladimir Križaić, Antun Drk, Branko Krnjak, Mladen Biber,Daliver Oršuš i Ivan
Jambrošić.
Nisu prisutni: Branko Krnjak – opravdao izostanak, Sanja Bobičanec, Vladimir Kodba.
Još su prisutni: Josip Lepen- načelnik Općine Podturen, Stjepan Murković- zamjenik
načelnika, Ruža Šmitran – pročelnica, Andrea Šmitran list „Međimurske novine“ Marjan
Belčić „List Međimurje“ , Josip Balog predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine, članovi
vijeća romske nacionalne manjine i Darinka Mikulić- zapisničar.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pozdravlja nazočne vijećnike i ostale prisutne uz
konstataciju da su na sjednici prisutni i predsjednik vijeća romske nacionalne manjine uz
najavu, a ostali članovi vijeća ( 9 članova) se nisu najavili. Sjednice Općinskog vijeća su javne i
na njima mogu biti nazočni svi zainteresirani ali uz najavu ( zbog prostora). Na sjednici može
govoriti samo onaj tko dobije riječ od predsjednika vijeća. Vijeće romske nacionalne manjine
ima svoje sjednice. U općinskom vijeću je jedan član predstavnik romske nacionalne manjine i
nada se da će surađivati sa vijećem.
Josip Balog – on je već prije zvao načelnika i pitao kada će biti sjednica vijeća, ubuduće će se
najaviti, članovi vijeća romske nacionalne manjine su tu zato što se to tiče vijeća nacionalne
manjine i smatra da je dobro da sami čuju .
Josip Lepen, načelnik – Josip Balog je već prije pitao kada će biti sjednica vijeća, ali čisto
informativno u svezi prijedloga Odluke vijeća o naknadi za članove vijeća romske nacionalne
manjine koja je na dnevnom redu.
Uz negodovanje članovi vijeća romske nacionalne manjine demonstrativno napuštaju
sjednicu, a nakon njih i Josip Balog predsjednik vijeća romske nac.manjine uz primjedbu
načelniku da nije „pošteno“ od njega.
Prisutno 11 vijećnika.
Otvara se rasprava o Zapisniku sa prethodne (13) sjednice.
Bez rasprave Zapisnik usvojen većinom glasova( 10 za i 1 glas suzdržan)
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv.

1

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – Općinski načelnik je dostavio prijedlog da se u
Dnevni red uvrsti točka 6: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Podturen, uz obrazloženje dopisa Ureda državne uprave u
Međimurskoj županiji kojim se traži usklađenje odluke sa zakonom.
Prisutno 11 vijećnika.
Glasuje se o prijedlogu Dnevnog reda uz dopunu točke 6. (prijedlog načelnika) te se utvrđuje
da je jednoglasno usvojen slijedeći
Dnevni red:
1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen
2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Podturen
3. Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članova/članica vijeća romske
nacionalne manjine u Općini Podturen
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine podturen
za 2014.god. – nogometni klubovi
5. Zaključak po pojedinačnim zahtjevima za dokup dijelova zemljišta Općine Podturen
6. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Podturen
Aktualni sat:
Vijećnica Mirjana Murk- pitanje načelniku: Školska godina je počela, što je s rasvjetom u
Školskoj ulici?
Josip Lepen, načelnik- radi se projektna dokumentacija za ulicu, dosta je problematično
vlasništvo zemljišta.
Vijećnica Mirjana Murk – U Društvenom domu u Novakovcu još nije uređen pod i fale
zavjese. Što je s tim?
Josip Lepen, načelnik – ne zna točno da li ima sredstava, pogledati će Plan za MO Novakovec.
Vijećnica Mirjana Murk – tko u općini kontrolira odvoz septičkih jama, iako je izgrađen pročistač
još uvijek se odlaže svugdje?
Josip Lepen, načelnik – natječaj za koncesiju nije uspio. Komunalni redar kontrolira odvoz. Treba
poslati onima koji se bave odvozom septičkih upozorenje da voze isključivo na pročistač.
Vijećnica Mirjana Murk – Lovačka ulica u Novakovcu je puna vode, trebalo bi to sanirati.
Josip Lepen, načelnik – nedavno je kopan kanal u toj ulici.
Vijećnik Vladimir Križaić – što je sa uređenjem pileka u Novakovcu, Zašto se postavlja asfalt, ako
nismo u stanju spasiti klub, zašto nije riješena rasvjeta u Novakovcu, to sluša već dvije godine.
Načelnik ne radi. Sve mu predstavlja problem, zašto bi slušao rome i slično, ne radi se kako treba.
Josip Lepen, načelnik – što se tiče vode u ulici u Novakovcu, to će pogledati, za pod u Društvenom
domu nama novaca, projekt javne rasvjete radi BITEL, što se tiče kluba općina neće spašavati
nijedan klub makar je na području općine. Klubovi dobivaju dotacije od općine i trebaju se sami
brinuti za ekipe, moraju se zalagati za dobivanje igrača. NK Graničar ima ekipu malih koji igraju.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – građani se udružuju u udruge zbog ostvarenja
zajedničkih interesa. Klubovi i ostale udruge su pravne osobe i same vode svoje poslovanje
,pokušalo se spasiti NK Podturen, vijećnik Križaić bi trebao dobro pročitati Poslovnik općinskog
vijeća.
Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da bi općina ipak trebala pomoći klubu. Klub predstavlja
općinu.
Vijećnik Daliver Oršuš – bio je u općini zbog uređenja izvora u naselju Lončarevo. Dosta mještana
koristi izvor za pitku vodu, što je sa nogometnim igralištem još se ni to nije riješilo. Zadnji put je
tražio tablu naselja, tražio je i oglasnu ploču da se stavi u naselje.
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Josip Lepen, načelnik – što se tiče izvora već je sve nabavljeno (lanac, kanta). Tabla za naselje ne.
Oglasna ploča bi se mogla postaviti. U naselju Lončarevo je trenutno zaposleno 5 radnika na
javnim radovima pa bi oni mogli uređivati igralište.
Vijećnik Daliver Oršuš – oni ništa ne rade. Danas su se odmarali u radno vrijeme. Sutra će otići u
Čakovec onima koji su im dali posao. Na sjednicu vijeća su Josip Balog i stali došli zbog 500,00
kuna naknade za izbore , po novac koji su oni dobili.
Vijećnik Vladimir Križaić postavio je pitanje pileka i da li će se to riješiti. Imamo načelnika i dosta
zaposlenih u općini, neka kontroliraju javne radove. Novac dolazi u općinu i to treba kontrolirati.
Ono što je došlo za rome, treba im i dati.
Vijećnik Antun Drk – da li se plaća komunalna naknada u Lončarevu?
Josip Lepen, načelnik – mještani lončareva ne plaćaju komunalnu naknadu.
Točka 1.
Josip Lepen, načelnik – izvršenje Proračuna Prihodi cca 2 milijuna kuna. U privih šest mjeseci
su prihodi obično manji. Sredstva za investicije nisu utrošena jer su investicije u tijeku. Iz
Proračuna će se neke stavke morati „izbaciti“ napr.energetska učinkovitost, jer je ministarstvo
preuzelo objavu natječaja. Smatra da će prihodi biti kao i prošle godine. Povećani su rashodi
za vrtiće i studentske stipendije. Po mjesnim odborima se investicije ne vide jer su u tijeku –
(Novakovec- asfaltiranje, Celine – uređenje kult-sp.centra, Podturen odvodnja u ulici (dodatno
projektiranje ŽUC), trebalo bi je urediti za asfaltiranje u idućoj godini.
Vijećnik Vladimir Križaić- izvršenje Proračuna je do 30.06. Koje su investicije bile do 30. 6., a
ne koje su sada. Neka načelnik odgovori koje se investicije bile do 30.6.
Josip Lepen, načelnik – neke investicije su bile planirane a realizacija se kasnije, pripremana
je dokumentacija i troškovnici.
Vijećnik Vladimir Križaić – Grijanje u Društvenom domu Podturen, kada je vijeće glasalo o
grijanju.
Josip Lepen, načelnik – žalosno je da vijećnici ne znaju kada su investicije bile.
Pristupa se glasovanju: prisutno 11 vijećnika.
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 8 za i 3 glasa suzdržan) donijelo Polugodišnji
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen.
Točka 2.
Josip Lepen, načelnik- odluka je usklađena sa novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti,
nema nekih bitnih izmjena.
Pristupa se glasovanju – prisutno 11 vijećnika.
Jednoglasno vijeće je donijelo Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Podturen.
Točka 3.
Josip Lepen, Načelnik – odlukom su određeni troškovi izborne promidžbe za članove vijeća
romske nacionalne manjine. Kada se vijeće registrira, sredstva će se doznačiti na račun vijeća.
Vijećnik Vladimir Križaić – treba poštivati točno sve odredbe zakona za nezavisne vijećnike.
Vijećnik Antun Drk – da li vijeće romske nacionalne manjine ima pravo otvoriti poseban
žiroračun?.
Vijećnik Vladimir Križaić – imaju pravo sukladno Izbornom zakonu.
Pristupa se glasovanju: prisutno 11 vijećnika.
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Utvrđuje se da je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o naknadi troškova izborne promidžbe za
izbor članova/članica vijeća romske nacionalne manjine u Općini Podturen.
Točka 4.
Josip Lepen, načelnik – izvješće se odnosi na nogometne klubove. Svi su dostavili izvješća o
utrošenim sredstvima za proteklu godinu.
Pristupa se glasovanju: prisutno 11 vijećnika.
Utvrđuje se da je vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošenim
sredstvima Proračuna Općine podturen za 2014.god. – nogometni klubovi.
Točka 5.
Josip Lepen, načelnik – dokupi zemljišta se odnose na mještane koji su zainteresirani , treba
utvrditi cijenu i da se omogući formiranje čestica kako bi se mogle gruntovno srediti.
Vijećnik Daliver Oršuš – u naselju Lončarevo postoji stara kuća koju nitko ne koristi a Balog
izvlači sredstva od Centra za socijalnu skrb, tu nitko ne živi.
Josip Lepen, načelnik – radi se o Z.Kalanjošu, on jedini ima uporabnu dozvolu
Ruža Šmitran, pročelnica – uporabnu dozvolu ima 15-tak mještana.
Josip Lepen, načelnik- Mještani naselja se nisu ni odazivali na uređenje svojih parcela
(legalizaciju), čekao ih je kod odvjetnice da potpišu ugovore ali nisu došli, bespravno grade
kuće, komunalni redar je poslao svim službama obavijesti o nelegalnim građevinama, ali
službe uopće ne reagiraju, poslane su i požurnice, ali se ne reagira.
Vijećnik Daliver Oršuš – neki su ogradili čestice i smatraju ih svojima.
Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da već postoje skti kojima se to riješava. U članku 2. u
stavku c cijena zemljišta će biti veća.
Josip Lepen, načelnik – cijenu utvrđivanja zemljišta (vještaka) će platiti općina, jer ona
prodaje.
Pristupa se glasovanju: prisutno 11 vijećnika.
Utvrđuje se da je vijeće jednoglasno donijelo Zaključak po pojedinačnim zahtjevima za dokup
dijelova zemljišta Općine Podturen.
Točka 6.
Josip Lepen,načelnik- pogrebne usluge se drugačije rješavaju od odredbe koja je navedena u
Odluci. Odluka treba biti sukladna Zakonu. Mišljenja je da bi općina sama mogla osnovati
komunalni pogon u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i vršiti usluge ukopa i
održavanja groblja. Do sada su to radile privatne osobe/poduzeća sa kojima više nije moguće
zbog zakonske odredbe sklapati ugovor (po novom zakonu samo komunalne tvrtke u
vlasništvu jedinica lokalne samouprave).
Pristupa se glasovanju: prisutno 11 vijećnika.
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 10 za i 1 glas suzdržan) donijelo Izmjenu i dopunu
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Podturen.
Dovršeno u 21: 45.
Zapisničar: Darinka Mikulić
Predsjednik Općinskog vijeća
Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.
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