REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen,9.12.2015.god.
Z A P I S N I K
Sa 15.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 9.12.2015.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 18:30 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/15-01/15 ;
UR.BROJ:2109/13-01-14-01
4.12.2015.god. sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović pisanim putem.

od

Prisutni vijećnici :
Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Kolarić Antun,Dino Biber,
Mirjana Murk, Vladimir Križaić, Antun Drk, Mladen Biber,Daliver Oršuš, Ivan Jambrošić,
Branko Krnjak, Sanja Bobičanec, Dejan Žagar i Vladimir Kodba.
Još su prisutni: Josip Lepen- načelnik Općine Podturen, Stjepan Murković- zamjenik
načelnika, Ruža Šmitran – pročelnica, Andrea Šmitran list „Međimurske novine“, Velimir
Kelkedi „List Međimurje“, Milena Tomašek- Drk i Darinka Mikulić- zapisničar.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pozdravlja nazočne vijećnike i ostale prisutne te
otvara raspravu o Zapisniku sa prethodne (14.) sjednice.
Vijećnik Branko Krnjak – dva puta je upisan kao nazočan i kao nenazočan ( nije bio).
Zapisnik usvojen jednoglasno uz dopunu B.Krnjaka (14 vijećnika).
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv.
Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da najprije treba donijeti Proračun za 2016. godinu, a
onda projekcije proračuna za 2017.i 2018.god. To bi trebale biti dvije zasebne točke.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – sve ove godine zajedno smo donosili i Proračun i
projekcije.
Glasuje se o prijedlogu Dnevnog reda
suzdržana i 1 protiv) usvojen slijedeći

te se utvrđuje da je većinom glasova (9 za , 4
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Dnevni red:
1. PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD. – PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA
2017. I 2018.GOD.
2. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE ZA
2016.-2018.GOD.
3. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD.
4. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2016.GOD.
5. SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD.
6. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD.
7. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016.GOD.
8. PRIJEDLOG -ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN
ZA 2016.GOD.
9. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU REDOVITIH GODIŠNJIH SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ČL.OPĆINSKOG VIJEĆA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD.
10. PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA GRAĐANA KOJE
DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN
11. ODLUKA O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE
FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN U 2015.GOD.

Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Kodba – ribiči iz Novakovca su poslali zamolbu za nagradu prvakinjama u
ribolovu. Da li je to riješeno.
Josip Lepen, načelnik – iza Nove godine će to riješiti.
Vijećnik Vladimir Križaić – staza u Novakovcu stvara probleme mještanima oko uknjižbe
vlasništva , to bi trebala općina riješiti.
Josip Lepen, načelnik – mišljenja je da to mještani dogovorom trebaju riješiti. To dosta
financijski košta ako općina rješava. Mještanima je to u interesu. Površine su male,
općina to ne bi naplatila mještanima. Ako bi se prodavalo onda općina mora provesti
natječaj.
Vijećnik Vladimir Križaić – općina bi morala dati cijenu i pravo prvokupa da se to riješi.
Vijećnik Daliver Oršuš – nogometno igralište u naselju Lončarevo još nije uređeno. Djeca
se nemaju gdje igrati. Mogla bi se dovesti zemlja i nasuti igralište ( Peršak ili Varga).
Načelnik ne reagira a oni bi to napravili.
Ne sjeća se da je bilo kad rekao da se na igralište doveze zemlja. Peršak i Varga voze
samo šutu na deponiju. Takav materijal nije pogodan za igralište.
Vijećnik Vladimir Križaić – nemamo deponiju, a imamo deponiju, to je žalosno. Svi se
pravimo da ništa ne vidimo.
Josip Lepen, načelnik – svake godine se sve više i više sredstava utroši za sanacije
nelegalnog otpada. Dovoze svi i izvan općine.
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Mirjana Murk, vijećnica – i zadnji put je govorila o odloženom otpadu. U Novakovcu se i
dalje vozi na „peticu“i kod „drvarijuma“. Komunalni redar bi trebao paziti i vidjeti tko
dovozi.
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – baš danas je pratio jedan kombi koji je
pokušao odložiti otpad u šumu. Zvao je komunalnog redara i počinitelj je uhvaćen. Kada
mu je rečeno da ne smije odložiti otpad sa kombijem je otišao u Lončarevo. Tko zna gdje
će sutra otpad završiti.
Vijećnik Vladimir Križaić – bilo je problema oko otpada još dok je i on bio načelnik. Vozili
su i „crni i bijeli“.
Vijećnik Antun Drk – općina izdvaja značajna sredstva za komunalnog redara, neka
kontrolira nelegalno odlaganje otpada.
Predsjednik vijeća- Vjenceslav Hranilović – komunalni redar nije komunalni radnik . Bilo bi
bolje onda da imamo dva komunalna radnika koji bi kupili otpad.
Josip Lepen, načelnik – komunalni redar šalje opomene počiniteljima, ali ne može ništa ako
ih ne „uhvati na djelu“.
Vijećnik Bladen Biber – svašta deponiraju i radnici koji rade fasade. Ako se ne bude
kažnjavalo onda će toga biti sve više.
Točka 1.
Josip Lepen, načelnik – proračun je planiran u iznosu od 6 milijuna kuna. Prihodi proračuna
su porezi, pomoći od države, pomoći od EU i ostali općinski prihodi. Općina se javila na
natječaj za mjeru 7. (izrada dokumentacije). Projekcije se odnose na planirano u
slijedećem razdoblju imajući u vidu kako će rasti prihodi. Pitanje je da li će se ostvariti.
Čita pojedinačno izdvojene stavke za deratizaciju, vrtiće, studente, udruge, održavanje i
gradnju infrastrukture i sl. Što se tiče okončane situacije za sanaciju deponije u Podturnu
slučaj je još na sudu. Ove godine se uvodi i drugačiji način financiranja udruga, koje će
se morati javiti na natječaj za dobivanje sredstava. Daljnja izgradnja kanalizacije je još
upitna. Moguće je da će se nastaviti graditi 2017.godine. Svi smo raspoređeni u
grupe(melioracije) i pokušati će se napraviti sve što se bude moglo.
Antun Drk, vijećnik – onda će se izgleda dalje raditi po onoj staroj „tko je bliže taj se
grije“.
Josip Lepen, načelnik – u Proračun nije uvrštena nabava kosilice za NK Graničar u iznosu
od 20.000,00 kuna. Trebalo bi je uvrstiti. Vijećnici prihvaćaju prijedlog načelnika da se
uvrste sredstva za kosilicu.
Vijećnik Vladimir Križaić – zanima ga koliko će se prenijeti novca u iduću godinu i zašto
nije već uvršten višak u proračun za 2016.god.Ako će se novac oročiti zanima ga koliko je
novca i kolike su kamate. Koliko iznosi dug za deponiju koja je na sudu?
Josip Lepen, načelnik – prenijeti će se cca 700.000,00 kuna. Okončana situacija za
deponiju je 3 milijuna kuna, a dug Općine Podturen 125.000,00 kuna.
Vijećnik Vladimir Križaić – troškovi vijeća, što je sve tu.
Josip Lepen, načelnik – naknade povjerenstvima, naknade vijećnicima, vijeće romske
nacionalne manjine i stranke.
Vijećnik Dejan Žagar – da li je predviđena koja investicija u naselju Miklavec.
Josip Lepen, načelnik – ne , groblje će se završiti ove godine.
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Vijećnik Antun Drk – povećana su izdvajanja za komunalnog redara, dosta se izdvaja za
socijalu, zašto je za izgradnju Kulturno-sportskog centra predviđeno samo 50.000,00
kuna.
Josip Lepen, načelnik – svake godine se za dom u Celinama predviđaju sredstva.
Vijećnik Antun Drk – ne slaže se sa odgovorom načelnika – puno se izdvaja za groblje u
Sivici, Miklavcu, isto tako i za za društveni dom u Novakovcu.
Josip Lepen, načelnik – nastojalo se u svim naseljima nešto napraviti.U Sivici se uređuje
groblje iz razloga što se odustalo od uređenja „Bereka“.Vijećnik Daliver Oršuš – ne viodi
koliko je planirano izdvojiti za Dan roma.
Josip Lepen, načelnik – stavka je ista kao i ove godine.
Pristupa se glasovanju: prisutno 14 vijećnika.
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 9 za 4 protiv i 1 glas suzdržan) donijelo
PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2017. I 2018.GOD.
Točka 2.
Josip Lepen, načelnik- sve daljnje točke od 2-8 su vezane iz Proračun i smatra da ih ne
treba posebno obrazložiti. Neka vijećnici postave pitanja.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće bez rasprave većinom glasova ( 9 glasova za 1 glas protiv i 3
glasa suzdržan) donijelo
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE ZA
2016.-2018.GOD.
Točka 3.
Vijećnik Vladimir Križaić – komunalnog redara plaćaju tri općine i javna ustanova (visina
sufinanciranja). Da li je predviđena izgradnja bankina u Podturnu.
Josip Lepen, načelnik.- kanali da, bankine ne.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 9 glasova za 1 glas protiv i 4 glasa suzdržan)
donijelo
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD.
Točka 4.

Vijećnik Vladimir Križaić – tu piše da ćemo 500.000,00 dati za kanalizaciju, gdje će se raditi
? Koliko iznosi dug za kanalizaciju?
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Josip Lepen, načelnik – planirano je i zbog obračuna kanalizacije. Dug iznosi cca 200.000,00
kuna. Vidjeti će kad bude konačni obračun.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 9 glasova za 1 glas protiv i 4 glasa suzdržan)
donijelo
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2016.GOD.
Točka 5.
Vijećnik Vladimir Križaić – u subotu su u Podturnu u domu bili volonteri koji su skupljali odjeću.
Bio je žalosno gldati ih kako se smrzavaju. Rade nešto dobro i trebalo im je omogućiti da
barem budu na toplom.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 13 glasova za i 1 glas suzdržan) donijelo
Točka 6.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće bez rasprave većinom glasova ( 13 glasova za
suzdržan) donijelo
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD.

i 1 glas

Točka 7.
Vijećnik Vladimir Križaić – nacionalne manjine dobiju manje sredstava od udruga.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 13 glasova za i 1 glas suzdržan) donijelo
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016.GOD.
Točka 8.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće bez rasprave većinom glasova ( 10 glasova za i 4 glasa suzdržan)
donijelo ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD
Točka 9.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće bez rasprave većinom glasova ( 10 glasova za i 4 glasa suzdržan)
donijelo
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU REDOVITIH GOD.SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH
STRANAKA I NEZAVISNIH ČL.OPĆINSKOG VIJEĆA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM
VIJEĆU OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD.
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Točka 10.
Josip Lepen, načelnik – Uredbom je propisan način na koji udruge mogu dobiti sredstva iz
Proračuna, način prijave na natječaj, kriteriji i sve ostalo . Sa udrugama će se
organizirati sastanak kako bi se upoznale sa novim načinom financiranja.
Predsjednik vijeća - Vjenceslav Hranilović – nejasno je kako će se financirati osnovni
režijski troškovi udruga. Treba vidjeti i objasniti udrugama kako napraviti projekte.
Vijećnik Vladimir Križaić – imamo zaposlene na općini i neka oni to rado. Konačno treba
uvesti red svuda.
Vijećnik Vladimir Kodba- smatra kako će to biti problem udrugama – plaćanje režijskih
troškova. Kako napraviti program za vodu, struju i plin?
Vijećnik Antun Kolarić – smatra da će ovako udruga koja će uspješnije napisati program
dobiti i više sredstava. Netko će dobiti više, a neke će se ugasiti.
Vijećnik Vladimir Križaić -smatra da je dobar način kriterija odabir programa. Neki će
dobiti više sredstava ako su aktivni i rade a neke udruge će se ugasiti.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 11 glasova za i 3 glasa suzdržan) donijelo
PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU
OPĆINE PODTUREN.
Točka 11.
Čita se dopis Državnog izbornog povjerenstva u svezi obustave isplate sredstava za redovbno
finananciranje nezavisnim vijećnicima Općinskog vijećća Daliveru Oršušu I Vledimiru Križaiću.
Vijećniku Vladimiru Križaiću su sredstva ispklaćena, a vijećnik Daliver Oršuš nema otvoren
račun.
Vijećnik Vladimir Križaić – traži da se u odluku uvrsti I njegovo ime.
Pristupa se glasovanju (Prisutno 14 vijećnika):
Utvrđuje se da je vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKA O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE
FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN U 2015.GOD.

Dovršeno u 20: 05 min
Zapisničar: Darinka Mikulić

Predsjednik Općinskog vijeća
Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.
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