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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODTUREN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen, 19.03.2014.god. 

 

                                        Z A P I S N I K 
 

                       Sa 5.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 19.03.2014.god. u 

prostorijama Općine Podturen s početkom u 18:30 sati. 

 

Sjednicu je pozivom Klasa:022-04/14-01/2, UR.BROJ:2109/13-14-01 od 14.03. 2014.god. 

sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović  pisanim putem.  

 

Prisutni vijećnici :  Ivan Jambrošić , Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Antun Kolarić, 

Dejan Žagar, Vladimir Križaić,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, Ruža Šmitran – pročelnica, Marijan 

Belčić novinar lista „Međimurje“ i Darinka Mikulić- zapisničar.  

 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović otvara raspravu o Zapisniku sa prethodne 

sjednice: 

Zapisnik usvojen većinom glasova  13 za i 1 glas suzdržan. 

 

Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv uz 

napomenu predsjednika vijeća da se pod točku 13. uvrštava Odluka o  izborima za članove 

vijeća mjesnih odbora na području Općine Podturen ( prijedlog su vijećnici dobili prije 

održavanja sjednice). Odluka je bitna da se mogu održati izbori za Mjesne odbore istodobno 

kad i izbori za Europski parlament. 

 

Nakon čitanja prijedloga Dnevnog reda utvrđuje se da je jednoglasno ( prisutno 14 

vijećnika) usvojen slijedeći 
 

                                                        Dnevni red: 

 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Podturen za 2013.god. 

    Zapisnik Povjerenstva za popis imovine 

2.  Izvršenje programa Program održavanja komunalne infrastrukture na području 

     Općine Podturen za 2013.god. 

3.  Izvršenje Programa gradnje objekta i uređaja  komunalne infrastrukture na      

     području Općine Podturen za 2013.god. 

4. Izvršenje programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2013.god. 

5. Izvršenje socijalnog programa Općine Podturen za 2013.god.  

6.  Izvršenje programa javnih potreba u kulturi za 2013.god. 

7. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine 

    Podturen 

8. Suglasnost na prijedlog aneksa Sporazuma  Međimurske vode d.o.o. 

9. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.07.-

31.12.2013.god. 

10. Informacija o studentskim stipendijama 
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11. Informacija o JVP Čakovec 

12. Informacija zemljište uz „staru Muru“ 

13. Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Podturen 

 

 

Aktualni sat: 
 

Vijećnik Vladimir Križaić, - da li smo još općina od posebne državne skrbi i do kada, što je 

s bankinama, da li se planira urediti Kalvarija, pileki u Novakovcu uz cestu su u lošem stanju 

uz asfalt, pod hitno bi ih trebalo urediti. 

Josip Lepen, načelnik – za sada smo još općina od posebne državne skrbi. Raspoređeni smo 

po prihodima, očito je da Podturen i dalje ostataje u drugoj skupini po novom ustroju. 

Ukinut je porez na nekretnine ( sada se plaća). Što se tiče bankina slaže se da bi nešto trebalo 

napraviti. Međimurske vode su bile mišljenja da će ostati nešto sredstava i od 1.04. će se 

probati nešto napraviti. Za uređenje Kalvarije je već dogovorena sadnja bilja, svake godine se 

uredi po jedan pilek i vidjeti će mogućnost uređenja. 

Mirjana Kovačić, vijećnica – u Novakovcu u ulici Budim su na cesti rupe, možda bi se 

mogao povući asfalt i u stambenoj  zoni, što je s najmom Društvenog doma u Novakovcu? 

Josip Lepen, načelnik – rupe na asfaltu bi trebalo sanirati, na jesen možda ide izgradnja 

kanalizacije u Novakovcu, za poslovnu zonu u Novakovcu nitko nije zainteresiran, projekt je 

da se tu naprave drvene kućice-( natječaj Ministarstva turizma) sve dozvole se mogu dobiti i 

tu bi bio ribički centar. To je za sada u Prostornom planu- turistička namjena. Projekt je 

kandidiran zajedno sa susjednim općinama. Za asfaltiranje sada nije vrijeme zbog izgradnje 

kanalizacije. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – javna rasprava o prostornom planu, treba 

obavijestiti vijećnike kada se održava. 

Daliver Oršuš, vijećnik – oborinske vode u naselju Lončarevo, zatvaranje starog ulaza u 

naselje, rečeno je da će se zatvoriti cesta a to još nije napravljeno. 

Josip Lepen, načelnik – to je spoj s glavnom cestom i stvar je ŽUC-a.Za najam poslovnog 

prostora u Novakovcu (Društveni dom bivši kafić Kondor) ima dosta zainteresiranih za razne 

manjene. Potrebno je raspisati javni natječaj za iznajmljivanje. Za neke izvedene radove sa 

prijašnjim zakupcem će se kompenzirati najam. Potrošnja el. energije je plaćena. 

Vladimir Kodba, vijećnik – možda bi se moglo razmisliti da se uredi cijeli dom., da li u tom 

prostoru uopće ima priključak plina, trebalo bi zamijeniti prozore. 

Josip Lepen, načelnik – mišljenja je da općina ne treba uređivati prostor nekome tko će 

možda iznajmiti i  htjeti  urediti po svojoj volji. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – trebalo bi urediti cijeli dom jednako. Prozore i 

fasadu, odvojiti grijanje i struju. 

Josip Lepen, načelnik – neka onaj tko iznajmi prostor sam uredi isti. 

Mladen Biber, vijećnik – kada će započeti izgradnja kanalizacije u Novakovcu. 

Josip Lepen, načelnik – ne zna točno. Sa predsjednikom vijeća je bio u Međimurskim 

vodama, iduće proljeće bi se mogla nastaviti izgradnja . Mora se dalje nastaviti graditi jer 

pročistač još ne radi sa predviđenim kapacitetom. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – ako bude zatvorena financijska konstrukcija 

može odmah početi gradnja kanalizacije, novci su u pitanju. 

Branko Krnjak, vijećnik – tko je nositelj gradnje i tko određuje termin građenja? 

Josip Lepen, načelnik – Međimurske vode su investitori, određuju termin radova i raspisuju 

natječaje. 

Daliver Oršuš, vijećnik – zemlja je dovezena na igralište u Lončarevu, što će se dalje 

napraviti? 

Josip Lepen, načelnik- Varga(prijevoz Varga) je to trebao napraviti kad je bio  s bagerom, 

ali ih je odselio. Na igralište bi trebalo navesti još zemlje. 
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Vladimir Kodba, vijećnik – za Prostorni plan možda bismo mogli dobiti materijale. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – svim vijećnicima bi trebalo poslati na mail-e. 

Vladimir Križaić , vijećnik – to bi trebala biti točka Dnevnog reda- javna rasprava je kratko 

vrijeme, sve je ishitreno i užurbano, tu je niz propusta. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća- Vijeće donosi Odluku o Prostornom planu i 

može raspravljati i na sjednici vijeća dok bude izlaganje. 

Antun Drk, vijećnik – da li se plan dostavlja Županiji. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – vijeće donosi Odluku u skladu s planom višeg 

ranga a to je Županijski. 

Josip Lepen, načelnik – Prostorni plan se mijenja zbog par stavki: povišen je vijenac 

dvorane, kuće ravnog krova isto visina vijenca treba odrediti, izgradnja mosta na Muri, deset-

petnaest stvari koje treba uskladiti, možda proširenje neke zone ako bude prihvatljivo. 

Vladimir Križaić, vijećnik – kasnimo sa Prostornim planom. Prije pet godina je most na 

Muri uvršten u Županijski prostorni plan, ljudi nisu informirani o raspravi. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – ako je mještanima bitna rasprava o prostornom 

planu, onda će uzeti i godišnji da budu prisutni. 

Antun Drk, vijećnik – zadnji put je pitao za popravak javne rasvjete i popunjavanje jednog 

rasvjetnog mjesta u Sivici. 

 

                                                      Točka 1. 

 

Josip Lepen, načelnik- pojašnjava prihode Proračuna po stavkama, sredstva ŽUC-a nisu 

doznačena u Proračun. Dobili smo i dodatna sredstva od ŽUC-a 90.000,00 kuna. Nastavlja se 

izgradnja pješačko-biciklističke staze prema Novakovcu. Što se tiče rashoda sve je u 

granicama planiranog , neke stavke su izvršene manje od planiranog. Manjak Proračuna je 

nastao zbog  roka za doznaku sredstava od ŽUC-a . 

Vijećnik Vladimir Križaić – kao i uvijek friziran izvještaj. Prihodi ŽUC-a , rashodi. Koliko 

je još ostalo za platiti pročistač. 

Vijećnik Vladimir Kodba – koliko iznose ugovoreni radovi za stazu Podturen- Novakovec? 

Josip Lepen, načelnik – pročistač je u cijelosti isplaćen i kanalizacija u iznosu od 900.000,00 

kuna. Do jeseni bi trebali znati točno i za ostale  dodatne radove, tj. kanalizaciju kako će se 

rasporediti sredstva. Vijećniku V.Kodbi  će se dostaviti podatak o ugovoru za stazu. 

Vijećnik Vladimir Križaić – gdje u proračunu piše da je kanalizacija plaćena 900.000,00 

kuna i da je plaćen cijeli pročistač. 

Josip Lepen, načelnik – na kontu kanalizacija i pročistač, donosi registrator sa podacima o 

izvršenim radovima na izgradnji pročistača i kanalizacije i okončanoj situaciji za pročistač te 

daje vijećnicima na uvid. 

Pristupa se glasovanju( prisutno 14 vijećnika):    10 za  i 4 suzdržan , te se utvrđuje da je 

vijeće većinom glasova usvojilo Godišnje izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine 

Podturen za 2013.godinu.  

                                                       Točka 2. 

 

 Bez rasprave pristupa se glasovanju – prisutno  14 vijećnika. 

Vijeće je većinom glasova 10 za i 4 glasa suzdržan  donijelo Izvršenje Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2013.god. 

                                                         Točka 3. 

 

Bez rasprave pristupa se glasovanju – prisutno 14 vijećnika. 

 

Vijeće je većinom glasova 10 za i 4 glasa suzdržan donijelo Izvršenje Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 
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                                                      Točka 4. 

 

 

Josip Lepen, načelnik – nogometni klubovi NK Dubrava i Budućnost su dobili više zbog 

godišnjice i turnira, nekim smo dužni već otprije. 

Vijećnik Vladimir Križaić – to je za prošlu godinu, a ne za proteklih pet godina. Udruga 

Celine dobiva skoro kao nogometni klub. Ipak klubovi imaju veće troškove, svaki dan 

treniraju. 

Antun Drk, vijećnik – da li sve udruge opravdaju sredstva koja dobiju od općine. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – sve udruge će dostaviti izvješća i onda izvješća 

treba dostaviti na  sjednicu vijeća. 

Valentina Leček, vijećnica – vidi se da su to značajna sredstva s obzirom na Proračun. Možda 

bi to trebalo biti malo transparentnije. Da li postoje kakvi ugovori o tim donacijama. 

Bladen Biber, vijećnik – DVD-ima računovodstvo vodi vatrogasna zajednica. 

Vijećnik Vladimir Križaić – zašto nije plaćeno strankama za prošlu godinu. 

 

Glasuje se o prijedlogu – prisutno 14 vijećnika. 

 

Većinom glasova 10 za i 4 glasa suzdržan vijeće je donijelo izvršenje  Programa javnih 

potreba u sportu i udrugama za 2013.god. 

 

                                                           Točka 5. 

 

Glasuje se o prijedlogu- prisutno 14 vijećnika. 

 

Većinom glasova uz 10 za i 4 glasa suzdržan vijeće je donijelo Izvršenje Socijalnog 

programa Općine Podturen za 2013.god. 

 

                                                     Točka 6. 

 

Glasuje se o prijedlogu – prisutno 14 vijećnika. 

Većinom glasova uz 10 za i 4 glasa suzdržan, vijeće je donijelo Izvršenje Programa 

javnih potreba u kulturi za 2013.god. 

 

                                                      Točka 7. 

 

Josip Lepen – pred vijećem je izvršenje plana za 2012. i 2013.godinu. 

Daliver Oršuš, vijećnik – problem smeća u naselju Lončarevo. Bacaju oni koji nemaju kantu. 

U smeću je našao iskaznicu onog koji je bacio smeće. Komunalnom redaru se prijetilo u 

naselju i on više ne dolazi. Pokazuje slike smeća. 

Josip Lepen, načelnik – taj isti Kalanjoš M. je došao u općinu kod načelnika i rekao da je 

D.Oršuš bacio smeće. 

Branko Krnjak, vijećnik – smeća su pune šume, što više imamo kanti ispara da se više baca 

smeća po prirodi. 

Mladen Biber, vijećnik – možda bi mještane trebalo bolje informirati o smeću. Za neko se 

dobije i naknada kod odvoza u Totovec. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – mještani su različiti .- Neki su dovezli granje za 

„vuzmenku“ a ispod je bilo smeće. 

 

Glasuje se o prijedlogu – prisutno 14 vijećnika. 

Većinom glasova uz 13 za i 1 glas suzdržan vijeće je donijelo Odluku o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012. i 2013.god. 
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                                                    Točka 8. 

 

Josip Lepen, načelnik – Međimurske vode su dostavile prijedlog Aneksa Sporazuma. 

Branko Krnjak, vijećnik – U članku 3. iza točke 3. obveza općine u iznosu od 3.428.433,88 

kuna- moli načelnika pojašnjenje. 

Josip Lepen, načelnik – Međimurske vode ne rade ništa ako nemaju zatvorenu konstrukciju  

tj. način financiranja radova. Tu je predviđeno sufinanciranje Hrvatskih voda. 

Vladimir Križaić, vijećnik – zima je bila blaga i asfalt je izdržao, već prije je rečeno da nas 

to neće ništa koštati. Zašto asfalt ne bismo sami napravili. Iz ovog je vidljivo da ćemo ionako 

sve mi sami platiti. 

Josip Lepen, načelnik – mi smo već donijeli odluku oko osnovnog ugovora. Da plaćamo 15 

% od izvršenih radova. Zadovoljni smo što asfalt ovako izgleda, nije krpan, tri puta je išao u 

Hrvatske vode zbog mogućnosti sufinanciranja. 

Vladimir Križaić, vijećnik – trebalo je šparati novce, kroz Proračun je prošlo 100 milijuna 

kuna u zadnjih deset godina, sada smo sami mogli napraviti asfalt. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – sada je prioritet kanalizaciju u svim naseljima 

općine. 

Vijećnike zanima cijena asfalta po m/2.  

 

Glasuje se o prijedlogu – prisutno 14 vijećnika. 

 

Većinom glasova uz 10 za, 1 protiv i 3 glasa suzdržan vijeće je donijelo Suglasnost na 

prijedlog aneksa Sporazuma Međimurske vode. 

 

                                                  Točka 9. 

 

Vladimir Križaić, vijećnik – Glavna mana Izvješća su projekti . Tu se navodi 900.000,00 

kuna a danas imamo aneks. Što smo to mi još radili ne vidi nijedan projekt. Međimurske vode 

su gradile pročistač i kanalizaciju. 

Glasuje se o prijedlogu – prisutno 14 vijećnika. 

 

 Većinom glasova uz 10 za, 1 protiv i 3 glasa suzdržan vijeće je donijelo Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.07. – 31.12.2013.god.  

 

                                                         Točka 10. 

 

Josip Lepen,načelnik – informacija o studentima, studentima koji su diplomirali, primaju ili 

vraćaju stipendiju. Smatra da bi vijeće trebalo informirati o studentima udrugama i 

klubovima. 

Vijećnik Vladimir Križaić- postavlja pitanje da li je tko tražio izvješće o stipendijama pa je 

na Dnevnom redu vijeća. 

Vijeće prima na znanje izvješće o studentima uz pojašnjenja da rok mirovanja za stipendiju 

iznosi jednu godinu.  

 

                                                    Točka 11. 

 

Josip Lepen, načelnik – Sporazum o JVP Čakovec – istupili su Prelog i Mursko Središće. 

Udio za sufinanciranje Općine Podturen se onda povećava i dosta je veliko izdvajanje za JVP. 

Traži mišljenje vijeće kako da zastupa općinu u pregovorima. Dali prihvatiti varijantu 

plaćanja ili plaćati po intervenciji. 
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Dejan Žagar, vijećnik- da li postoji procjena koliko iznosi povećanje. 

Vladimir Križaić,vijećnik – kome ide 5 % iz Proračuna. 

Josip Lepen, načelnik – našim DVD-ima. Trebali bi imati središnje društvo u općini. 

Dejan Žagar, vijećnik – da li je JVP dužna dostaviti izvješće općini o utrošenim sredstvima. 

Na našem području. Ako Grad Prelog ima jednog profesionalca onda se vidi da je to teško 

održavati.  

Josip Lepen, načelnik – naši vatrogasci imaju pet kombija, opremu svi posebno, loše 

komuniciraju. Kombi DVD Miklavec se koristi za sve potrebe. Jedino oni funkcioniraju. 

Branko Krnjak, vijećnik – ne vidi računicu u tome da gradovi istupaju iz Sporazuma o JVP. 

Vrijeme će pokazati da li je to dobro ili će se opet tražiti da se zajedno udruže jer neće moći 

financirati potrebe samostalno. 

  

Vijeće prima na znanje informaciju o JVP.                                                    

 

                                                              Točka 12. 

 

Josip Lepen, načelnik – pred vijećem je kartografski prikaz zemljišta i vlasnika uz Muru iz 

kojeg je vidljivi da su pojedinci bespravno uzurpirali prostor koji nije njihov i još traže da im 

se na naššem dijenu napravi pristupni mostić. 

Antun Kolarić, vijećnik – trebalo bi uz Muru napraviti cestu i omogućiti svima prolaz uz 

rijeku. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – svi bi se trebali povući sa zaposjednute 

površine da se onda napravi koridor uz Muru. 

Vladimir Križaić, vijećnik – načelnik nije predložio nikakav prijedlog, V.Novak nije 

uzurpirao ništa, svima su napravljeni mostići osim njega. 

Josip Lepen, načelnik – vijeće će trebati donijeti Odluku da li će se to rušiti ili prodati 

mještanima.          

                                                               Točka 13. 

 

Josip Lepen, načelnik – Mandat članova Mjesnih odbora ističe u lipnji ili srpnju. Treba 

donijeti Odluku kako bi se izbori mogli održati zajedno sa izborima za EU parlament. 

Smanjili bi se troškovi izbora ako bi bili zajedno. 

 

Uz predloženu Odluku , vijeće predlaže da se donese i Odluka o izborima za članove 

Mjesnih odbora na području Općine Podturen za isti dan kada se održavaju izbori za 

EU parlament, sa istim izbornim Povjerenstvom. 

 

Prisutno 14 vijećnika. 

Jednoglasno vijeće je donijelo Odluku o izborima za članove vijeća Mjesnih odbora na 

području Općine Podturen i Odluku o izborima za članove vijeća Mjesnih odbora 

Općine Podturen za dan 25.05.2014.god. Izborno povjerenstvo za provođenje izbora za 

vijeća Mjesnih odbora je isto kao i za izbore za EU parlament. 

                               

 

Dovršeno u 21:20 sati. 

 

Zapisničar: Darinka Mikulić 

 

                                                                                              Predsjednik  Općinskog vijeća  

                                                                                        Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif. 


