REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 18.12.2013.god.

ZAPISNIK
Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 18.12.2013.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 18 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:023-01/13-01/25, UR.BROJ:2109-13-13-01 od 13.12.
2013.god. sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović pisanim putem.
Prisutni vijećnici : Ivan Jambrošić , Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Antun Kolarić,
Dejan Žagar, Vladimir Kodba, Mirjana Kovačić, Valentina Leček, Antun Grbavec,
Antun Drk,Branko Krnjak ,Mladen Biber i Daliver Oršuš
Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen, zamjenik načelnika Općine Podturen
Stjepan Murković,,Ruža Šmitran – pročelnica, Marijan Belčić novinar lista
„Međimurje“Marija Biber, Karmenka Andrašec, Florijan Goričanec i Darinka Mikulićzapisničar.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović otvara raspravu o Zapisniku sa prethodne
sjednice:
Vijećnica Valentina Leček – u Zapisniku nije navedeno njeno pitanje u svezi ovjeravanja
potrebnih dokumenata od strane općine inozemnim osiguranicima – potvrde o životu –
tražila je da to uđe u zapisnik.
Vijećnik Vladimir Kodba- rekao je da bi točku 1. ( Proračun )trebalo skinuti s dnevnog reda,
a ne kako je navedeno u Zapisniku.
Josip Lepen, načelnik – Odgovor u svezi upita za V.Novaka – nije put na njegovom već na
našem dijelu zemljišta.
Glasuje se o Zapisniku uz ove dopune
Zapisnik usvojen jednoglasno: za ( prisutno 12 članova vijeća).
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv.
Nakon čitanja prijedloga Dnevnog reda utvrđuje se da je jednoglasno ( prisutno 12
vijećnika) usvojen slijedeći

Dnevni red:
1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.god.
2. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2014.god.
3. Socijalni program za 2014.god.
4. Program javnih potreba u sportu i udrugama za 2014.god.
5. Program javnih potreba u kulturi za 2014.god.
6.Plan razvojnih programa Općine Podturen za razdoblje 2014-2015-2016.god.
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7.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2014.god.
8. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2013.god.
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Podturen za 2014.god.
10. II.Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2013.god.
11.II.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.god.
12. II.Izmjene i dopune Programa gradnje uređaja komunalne infrastrukture za
2013.god.
13.II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i udrugama za 2013.god.
14. Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2013.god.
15. II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013.god.
16. Odluka o imenovanju člana Odbora za ljudska prava Općine Podturen
17. Odluka o prijenosu vlasništva izgrađene komunalne infrastruktureelektroenergetske mreže u romskom naselju Lončarevo

Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Kodba – na zadnjoj sjednici je rečeno da će doći netko iz Međimurskih
voda da objasni sve oko izvođenja radova a nema nikoga.
Josip Lepen, načelnik – u petak je otvaranje radova pa nisu imali vremena, a već je dosta
objašnjeno na prethodnoj sjednici (2)sada će se više znati o izvješću kad je gotov veći dio
radova oko kanalizacije , još su preostale dvije ulice.Za sada se ne može reći ništa više nego
što je financijski već predočeno.
Točka 1.
Josip Lepen, načelnik- točke od 1. – 6. su već usvojene Proračunom. Samo se navode
troškovi po programima.
Pristupa se glasovanju( prisutno 12 vijećnika): 9 ZA i 3 suzdržan , te se utvrđuje da
je vijeće većinom glasova donijelo program održavanja komunalne infrastrukture za
2014.god.
Točka 2.
Vijećnik Vladimir Kodba – lokalne ceste?
Vijećnica Valentina Leček – Poslovna zona ulice što će se tu raditi.
Josip Lepen, načelnik – to su predviđeni radovi ako se dobiju sredstva po programima. Ako se
ne dobiju onda se neće ništa raditi.
Pristupa se glasovanju – prisutno 13 vijećnika.
Vijeće je većinom glasova 10 za i 3 glasa suzdržan donijelo Program gradnje
komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2014.god.
Točka 3.
Prisutno 13 vijećnika
Jednoglasno vijeće je donijelo Socijalni program Općine Podturen za 2014.god.
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Točka 4.
Glasuje se o prijedlogu – prisutno 13 vijećnika.
Bez rasprave vijeće je jednoglasno donijelo Program javnih potreba u sportu i
udrugama za 2014.god.
Točka 5.
Vijećnik Vladimir Kodba – iz čega se planira gradnja mlina na Muri 100.000,00 , na
rebalansu je smanjeno za isti iznos.
Josip Lepen, načelnik – to su predviđena sredstva, ako se dobiju onda će se graditi, to je
traženo od ministarstva turizma.
Glasuje se o prijedlogu – prisutno 13 vijećnika
Većinom glasova uz 10 za i 3 suzdržana vijeće je donijelo Program javnih potreba u
kulturi za 2014.god.
Točka 6.
Josip Lepen, načelnik – predviđena su izdvajanja za geodetsko snimanje ulica koje treba
prenijeti u vlasništvo općine. Sve je bazirano na Proračunu.
Pristupa se glasovanju – prisutno 13 vijećnika
Većinom glasova 10 za i 3 glasa suzdržan vijeće je donijelo Plan razvojnih programa
investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2014-2015-2016.god.
Točka 7.
Josip Lepen – ne zna se točno da li će članak 7. ostati ili će se uskladiti sa novim Zakonom o
javnoj nabavi (pragovi) raspolaganju sredstvima od 20.000, -70.000,00 kuna.
Vijećnik Vladimir Kodba – trebalo bi točno znati . On se slaže da ostane ovako kako je
predviđeno.
Glasuje se o prijedlogu – prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno vijeće je donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za
2014.god.
Točka 8.
Josip Lepen, načelnik- napravljena je analiza i nema ništa novoga što bi se mijenjalo.
Glasuje se o prijedlogu – prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno vijeće je donijelo Analizu sustava zaštite i spašavanja za 2013.god.
Točka 9.
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Josip Lepen, načelnik – tu se navodi sve što bi trebalo napraviti i potrebna sredstva koja se
osiguravaju u Proračunu.
Glasuje se o prijedlogu – prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno vijeće je donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Podturen za 2014.god.
Točka 10.
Josip Lepen,načelnik – pojašnjava odstupanja stavki Proračuna- porez na dohodak
umanjenje a sredstva za poravnanje povećana. Sredstva od Fonda za zaštitu okoliša nisu
dobivena. Za poslovnu zonu Sivica isto nisu ostvarena, Hrvatske vode su platite direktno
Međimurskim vodama za kanalizaciju. Naknada za priključenje na kanalizaciju više nije
prihod općine. ŽUC za stazu Podturen- Novakovec. Gradilišta nisu prodana , samo u
Celinama. Svi radovi koji nisu završeni u ovoj godini prenose se u slijedeću. Za sve projekte
koji su planirani a nisu izvršeni i za koje su tražena sredstva od ministarstava koja nisu
odobrena , radovi se predviđaju i za iduću godinu.
Damir Srpak, vijećnik- predsjednik Odbora za proračun – Odbor je prije sjednice
raspravljao o prijedlogu Rebalansa proračuna i mišljenja je da Rebalans treba prihvatiti.
Glasovanje na Odboru je bilo 2 za i 1 protiv prijedloga Rebalansa.
Vijećnik Daliver Oršuš – problem oko oborinskih voda u naselju Lončarevo nije riješen još
od gradnje infrastrukture . Voda ne otječe zbog neadekvatnih cijevi .Komunalni redar je bio i
vidio problem.
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – to je bilo pitanje za aktualni sat.
Vijećnik Vladimir Kodba – rebalans je već bio u 9.mjesecu i sada je opet smanjenje. Ne zna
da li se neke stvari rade napamet ili se dobro ne planiraju, gdje je nestao višak iz prethodnih
godina koji je bio u prvom rebalansu.
Josip Lepen, načelnik – U Proračunu uvijek treba staviti stavke i za koje nije sigurno da će
se ostvariti, višak sredstava je uključen u rebalans.
Pristupa se glasovanju- prisutno 13 vijećnika.
Većinom glasova 10 za 2 protiv i 1 glas suzdržan vijećnici su donijeli II.Izmjene i dopune
Proračuna Općine Podturen za 2013.god.
Točka 11.
Bez rasprave pristupa se glasovanju – prisutno 13 vijećnika
Većinom glasova 10 za i 3 glasa suzdržan vijeće je donijelo II.Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za
2013.god.
Točka 12.
Uz napomenu vijećnika da se provjeri ukupan zbroj stavki na prijedlogu pristupa se
glasovanju- prisutno 13 vijećnika.
Većinom glasova vijeće je donijelo II Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne
infrastrukture na području Općine Podturen za 2013.god.
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Točka 13.
Prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno vijeće je donijelo II.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i
udrugama za 2013.
Točka 14.
Prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno vijeće je donijelo Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Podturen
za 2013.god.
Točka 15.
Prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno bez rasprave vijeće je donijelo II.Izmjene i dopune Programa javnih
potreba u kulturi za 2013.god.
Točka 16.
Damir Srpak – predsjednik odbora – odbor prihvaća prijedlog.
Glasuje se o prijedlogu – prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno vijeće je donijelo Odluku o imenovanju člana Odbora za ljudska prava
Općine Podturen.
Točka 17.
Josip Lepen, načelnik – na prošloj sjednici je donesena odluka za vodovodnu mrežu a sada
je predloženo isti i za elektroenergetsku mrežu.
Damir Srpak, vijećnik – ako ne bismo donijelo ovu odluku onda bi HEP isključio cijelo
naselje jer mreža nije u vlasništvu HEP-a.
Glasuje se o prijedlogu – prisutno 13 vijećnika.
Jednoglasno vijeće je donijelo Odluku o prijenosu vlasništva izgrađene komunalne
infrastrukture –elektroenergetske mreža u romskom naselju Lončarevo.
Dovršeno u 18:55 sati.
Zapisničar: Darinka Mikulić
Predsjednik Općinskog vijeća
Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.
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