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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen,1.09.2016.god. 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa 19.sjednice Općinskog vijeća Podturen održane dana, 19.09.2016.god. u prostorijama 
Općine Podturen s početkom u 19 sati. 
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/16-01/5 ; UR.BROJ:2109/13-01-16-01 od 9.09.2016.god. 
sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović  pisanim putem.  
 
Prisutni vijećnici : Vladimir Križaić,  Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Kolarić Antun,  
Mirjana Murk, Antun Drk, Mladen Biber, Daliver Oršuš, Ivan Jambrošić, Branko Krnjak, 
Dejan Žagar.  
Još su prisutni: Josip Lepen- načelnik Općine Podturen, Vladimir Trstenjak – novinar lista 
„Međimurje“ ,Sanja Hutinec i Darinka Mikulić- zapisničar.  
 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pozdravlja nazočne vijećnike i ostale prisutne te 
otvara raspravu o Zapisniku sa prethodne (18.) sjednice. 
Zapisnik usvojen jednoglasno . 
  
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv. 
 
 
1.PRIJEDLOG -  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
   OPĆINE PODTUREN ZA 2016. 
 
2.PRIJEDLOG – ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP  
   POSLOVNOG PROSTORA – POVREMENO KORIŠTENJE 
 
3.PRIJEDLOG – ODLUKA O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA NA  
   PODRUČJU OPĆINE PODTUREN 
 
4.PRIJEDLOG - STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U  
    VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.GOD. 
 
5.PRIJEDLOG – IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2015.GOD. ZA  
    OPĆINU PODTUREN 
 
Vijećnik Vladimir Križaić – traži da se točka 2. „skine“ s Dnevnog reda. Ide se u koncesiju 
općinskih prostorija, tenisko igralište je napravljeno za „elitu“. Da se uzmu prostorije strankama i 
udrugama nije u redu. 
Josip Lepen, načelnik – Zakon nas obvezuje u svezi raspolaganja općinskim prostorijama. 
Mora se raspisati natječaj i dati u najam. 
Vijećnik Vladimir Križaić – čije je tenisko igralište i tko ga koristi? 
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Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog vijećnika Vladimira Križaića o povlačenju prijedloga 
točke 2. Dnevnog reda na glasovanje. 
Pristupa se glasovanju: prisutno 11 vijećnika ( Za prijedlog  vijećnika V.Križaića 1 glas, protiv 8 
glasova i 1 glas suzdržan) te se utvrđuje da prijedlog vijećnika V.Križaića nije usvojen. 
 
Pristupa se glasovanju o prijedlogu Dnevnog reda koji je dostavljen vijećnicima uz poziv. Prisutno 
11 vijećnika. Glasovanje:  10 glasova za  i 1 glas suzdržan , te se utvrđuje da je većinom glasova 
usvojen predloženi Dnevni red. 
 
Aktualni sat: 
 
Vijećnik Vladimir Križaić – traži da Općinsko vijeće pošalje dopis DIP-u u svezi izbora. To je 
sramota kako se provode. Ljudi ne mogu pročitati liste  kandidata koje se nalaze u prostoriji, a 
ne vani na vratima škole kao do sada. 
 
Vijećnik Daliver Oršuš – da li on kao član Općinskog vijeća može raspolagati sredstvima 
Proračuna koja su predviđena Romsku  nacionalnu manjinu? 
Josip Lepen, načelnik – Josip Balog je izabrani član Vijeća Romske nacionalne manjine i on 
raspolaže sredstvima. 
Vijećnik Antun Drk – loše postavljeni šahtovi kod asfaltiranja u Čakovečkoj ulici – da li će se 
to riješiti? 
Josip Lepen, načelnik – to je investicija Županijske uprave za ceste, dana je primjedba za loše 
izvedene šahtove ŽUC-u. 
Vijećnik Mladen Biber- zašto komunalni redar nije danas na vijeću? 
Josip Lepen, načelnik – komunalni redar nema obvezu biti na sjednici vijeća. Ako vijećnici 
zatraže prije održavanja sjednice njegovu nazočnost, onda će se pozvati komunalni redar na 
sjednicu. 
Predsjednik vijeća, Vjenceslav Hranilović – komunalni redar je prisutan u uredu općine i tko 
želi može ga kontaktirati. 
Vijećnik Vladimir Križaić – i ostali iz Jedinstvenog upravnog odjela bi tu trebali sjediti. 
Josip Lepen, načelnik – i sam se nalazi na godišnjem a nazočan je na sjednici, zaposlenici su na 
godišnjem odmoru. 
Vijećnica Mirjana Murk – zašto se u Novakovcu ne održavaju javne površine, kontaktirala je 
komunalnog redara ,konkretno Selska ulica prema voćnjaku. Zašto se ne održava kanal 
oborinskih voda. Komunalna naknada  u naselju se plaća za održavanje.  Što je sa  dječjim 
igralištem koje je župan obećao?  
Josip Lepen, načelnik – dječje igralište u Novakovcu će  sufinancirati Općina i županija u 
omjeru 40:60. Županija treba napraviti sporazum. Već više puta je pokušao kontaktirati 
župana, ali mu se ne javlja na telefon. 
Vijećnik Vladimir Križaić isto ima prijedbu na održavanje javnih površina – mještani Sivice se 
žale na održavanje „bereka“ a uređuje se uz rijeku Muru. Trebaju javni radovi raditi na 
održavanju naselja a ne okoliša Mure. 
Josip Lepen, načelnik – prije „prošćenja“ u Sivici je obavljena košnja, jedan dio površine  kose 
mještani za svoje potrebe. Naučili smo mještane da se sve kosi. Održavanje javnih površina je 
skupo. Zaposlenici na javnim radovima kose prema rasporedu košnje naselja i groblja. 
Vijećnik Daliver Oršuš – zašto Romi nemaju pravo koristiti Društveni dom za svadbe i slično. 
Josip Lepen, načelnik – troškovi održavanja doma su jako visoki, nakon svakog korištenja 
doma napravi se šteta ( ne očisti se, devastirani WC-i ,  kvarovi na vodovodnim  instalacijama i  
sl.). Pred vijećem je odluka da se domovi ne iznajmljuju. 
Vijećnik Daliver Oršuš – kod ulaza sa glavne ceste  u naselje Lončarevo, ne vidi se od trave 
izlaz na cestu? 
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Josip Lepen, načelnik – zaposleni na javnim radovima su išli već pet puta u naselje 
Lončarevo.Mještani su obećali da će počistiti livadu od ostataka željeza i smeća, ali to nisu 
napravili. Već dva puta su pokvarene kosilice i malčer. Dok se ne očisti površina od bačenog 
željeza ne može se kositi.   
Načelnik izvješćuje vijeće o radovima na kanalizaciji: međimurske vode bi trebale objasniti 
daljnju izgradnju kanalizacije. Čini se da za sada neće biti predviđenih radova u naselju 
Novakovec na izgradnji kanalizacijske mreže kako je bilo planirano i proračunom i 
natječajem. Za slijedeće vijeće predlaže da se pozovu predstavnici Međimurskih voda i 
objasne postupak daljnje izgradnje kanalizacije.  
 Vijećnik Antun Drk- neka na slijedeću sjednicu vijeća dođe i komunalni redar, ima mu 
postaviti pitanja. 
Vijećnik Mladen Biber- ima isto pitanje komunalnom redaru. Da li je sankcioniran poznati 
počinitelj prekršaja odvoza smeća u šumu? Što se tiče održavanja javnih površina, u nekim 
naseljima se trava kosi svaka dva tjedna, a negdje se ne kosi uopće. 
 
Vijećnik Vladimir Križaić napušta sjednicu. 
 
 
                                                            Točka 1. 
 
Josip Lepen, načelnik – Obrazlaže polugodišnje izvješće: neće se graditi kanalizacija u 
Novakovcu kako je planirano proračunom, ali će se asfaltirati ulice i igralište. Ulice su 
prenesene u vlasništvo općine,  radovi na planiranim investicijama ( Miklavec asfalt, Celine 
Kult-sportski centar, Ferketinec- Dr.dom) ili su završeni ili se izvode. Natječaj za Udruge je 
proveden i sve je isplaćeno prema ugovorima. Dalje će se nastaviti izvoditi planirani radovi na 
uređenju naselja. Potrebno je donijeti još jedan rebalans i vidjeti što je moguće još napraviti. 
Vijećnik Daliver Oršuš – kada se planira gradnja igrališta u Lončarevu naselju. Svugdje se 
nešto radi. 
Josip Lepen, načelnik – bilo je predviđeno da se igralište uredi kada započne gradnja 
kanalizacije , onda je navoz zemlje besplatan.  
 
Pristupa se glasovanju: prisutno 10 vijećnika. 
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 9 za i  1 protiv) prihvatilo POLUGODIŠNJI 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2016.GOD.                                                        
 
                                                            Točka 2. 
 
Josip Lepen, načelnik- Korištenje općinskih prostorija ne može biti besplatno za udruge koje 
nemaju svoje prostore. Zakonski se mora urediti korištenje istih. Sve udruge mogu koristiti 
prostore uz naknadu koja je simbolična. Nogometni klubovi, ŠRD –i sami održavaju svoje 
prostorije i plaćaju potrošnju energenata iz dotacija. 
 
Pristupa se glasovanju (Prisutno 10 vijećnika): 
Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova ( 9 glasova za i 1 glas protiv) donijelo ODLUKU O 
RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP  POSLOVNOG PROSTORA – 
POVREMENO KORIŠTENJE 
 
                                                               Točka 3. 
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Josip Lepen, načelnik – Nova odluka je usklađena sa zakonom. Do sada u „staroj“ odluci nije 
bilo prodaje iz automobila. 
Vijećnik Daliver Oršuš – prodaja na štandu kod ambulante, zauzet je parkirališni prostor (5 
parkirnih mjesta). Možda da se prodavač pomakne. 
Josip Lepen, načelnik – prodaja se vrši jednom tjedno, nekad ambulanta radi poslijepodne, 
onda prodavač već ode. 
 
Pristupa se glasovanju (Prisutno 10 vijećnika): 
Utvrđuje se da je vijeće  jednoglasno  (10 za) donijelo  ODLUKU O PRODAJI ROBE IZVAN 
PRODAVAONICA NA  PODRUČJU OPĆINE PODTUREN. 
     
                                                               Točka 4. 
 
Josip Lepen, načelnik – prema preporuci državnog Ureda za reviziju, potrebno je donijeti odluku o 
upravljanju  i raspolaganju imovinom u vlasništvu općine . Treba  popisati svu imovinu, 
potraživanja, vlasničke udjele, poslovne prostore  i sl.  te  unijeti u poslovne knjige. Ulice u 
naseljima su prenesene u vlasništvo općine, pojedini objekti su legalizirani. Na sastanku s 
načelnicima  prezentiran  je program upravljanja imovinom za općine , a budući da je dosta skup 
(cca 18.000,00 kuna) pregovara se o zajedničkoj nabavi programa. 
 
Pristupa se glasovanju (Prisutno 10 vijećnika): 
Utvrđuje se da je vijeće  jednoglasno  (10 za ) donijelo  STRATEGIJU UPRAVLJANJA I 
RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN ZA RAZDOBLJE 
2016.-2020.GOD. 
 
                                                                Točka 5. 
 
Josip Lepen, načelnik – u Izvješću  za proteklu godinu  navode se  sve intervencije JVP I DVD –a, 
visina financiranja JVP I DVD-a , aktivnosti i sl. 
 
Pristupa se glasovanju (Prisutno 10 vijećnika): 
Utvrđuje se da je vijeće jednoglasno ( 10 glasova za )donijelo IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD 
POŽARA U 2015.GOD. ZA   OPĆINU PODTUREN 
 
                                                             
 
 
Dovršeno u  20:00 h 
Zapisničar: Darinka Mikulić 
                                                                                          
                                                                                            Predsjednik  Općinskog vijeća:  
                                                                                          Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif. 


