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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODTUREN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen, 16.04.2014.god. 

 

                                        Z A P I S N I K 
 

                       Sa 6.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 16.04.2014.god. u 

prostorijama Općine Podturen s početkom u 19 sati. 

 

Sjednicu je pozivom Klasa:022-04/14-01/6, UR.BROJ:2109/13-14-01 od 11.04. 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,Stjepan Murković- zamjenik 

načelnika, Ruža Šmitran – pročelnica, Zvonimir Varga- komunalni redar, Marijan 

Belčić novinar lista „Međimurje“ predstavnici NK Podturen, NK Dubrava, NK 

Budućnost, NK Graničar, ŠRD „Šaran“, ŠRD „Ostriž“, ŠRD „Stara Mura“ i Darinka 

Mikulić- zapisničar.  

 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović otvara raspravu o Zapisniku sa prethodne 

sjednice: 

Zapisnik usvojen jednoglasno (prisutno 12 vijećnika). 

 

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

napomenu predsjednika vijeća da se pod točku 8. uvrštava Odluka o poništenju odluke 

o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Podturen, donesena 

na 5.sjednici Općinskog vijeća . 

 

Vijećnik Vladimir Križaić – htio bi da jedna od točaka vijeća bude rasprava o asfaltu u 

općini.  Neka se točka pripremi, ako prijedlog ne pripremi načelnik, onda će on sam dati 

prijedlog. Od vijećnika Vladimira Kodbe je dobio  Izmjene i dopune  Prostornog  plana 

za kojeg je bilo rečeno da će se dostaviti svima, bilo bi dobro da se i o tome raspravi. 

 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – službene osobe u općini neka pomognu 

vijećniku Vladimiru Križaiću da sastavi prijedlog za raspravu. Za  Izmjene i dopune 

Prostornog plana isto tako , može se dati i pojašnjenje izrađivača plana. 

 

Nakon čitanja prijedloga Dnevnog reda utvrđuje se da je jednoglasno ( prisutno 13 

vijećnika) usvojen slijedeći 

                                             Dnevni red: 
 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine 

Podturen za 2013.god. – Nogometni klubovi 

 

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine 

Podturen za 2013.god. – Sportsko-ribolovna društva 
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3. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada na području Općine Podturen 

 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup Poslovnog prostora u Općini Podturen 

 

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća – zajedničko komunalno redarstvo 

 

6. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen 

 

7. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Podturen 

 

8. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora 

na području Općine Podturen 

 

Aktualni sat: 

 
Mirjana Murk, vijećnica – predlaže da se održi sastanak mještana Novakovca da im se 

obrazlože Izmjene i dopune Prostornog plana. 

 

Josip Lepen, načelnik – o Izmjenama i dopunama Prostornog plana se vodi javna 

rasprava, raspravljati će se više puta, Odluku o Izmjenama i dopunama Prostornog 

plana donosi Općinsko vijeće.  

 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović- možda bi se na Internet stranice Općine 

mogle staviti karte izmjena i dopuna Prostornog plana. 

 

Vijećnik Vladimir Križaić – mišljenja je da trebaju svi mještani trebaju  biti dobro 

informirani u svezi Izmjena i dopuna Prostornog plana kako  bi se zajednički  nešto 

napravilo  na dobrobit svih mještana općine. 

 

Većina vijećnika je mišljenja da bi trebalo organizirati izlaganje o izmjenama i 

dopunama Prostornog plana u Mjesnim odborima.  

 

Vijećnik Vladimir Kodba – što je sa stazom prema Novakovcu, radovi stoje? 

Josip Lepen, načelnik – Hrvatske vode su tražile da se napravi most. Čeka se suglasnost. 

 

                                                      Točka 1. 

 

Josip Lepen, načelnik- Sve udruge dostavljaju Izvješća o utrošenim sredstvima 

Proračuna Općine Podturen. Pred vijećem je Izvješće nogometnih klubova sa opisom 

primljenih i utrošenih sredstava općinskog proračuna. 

Vijećnik Vladimir Križaić – konačno je načelnik „priznao“ da su klubovi općinski. Već 

davno je predlagao da općina imenuje svog predstavnika u  upravu kluba, onda nitko 

nije podržao njegov  prijedlog, rečeno je da se općina ne „miješa“ u klubove. 

Josip Lepen, načelnik- svatko može biti član kluba. Smatra da klub sam odlučuje o 

svojim planovima i sredstvima. 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – mišljenja je da sve udruge na vijeće trebaju 

dostaviti završna izvješća sa ukupnim prihodima i rashodima- kompletna izvješća, 

završni račun koji se prezentira na skupštini udruge na što i kako su utrošena sredstva. 
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Vijećnik Mladen Biber – smatra da bi svi trebali prikazati članarine i donacije. Možda 

bi obrazac trebao drugačije izgledati. 

 

Josip Lepen, načelnik – obrazac je standardni za podnošenje izvješća. Sve udruge imaju 

isti obrazac za izvješćivanje. 

 

 Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika). Jednoglasno vijeće je donijelo Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2013.god. 

– nogometni klubovi.  

                                                       Točka 2. 

 

Uz kratke napomene načelnika da se sve primjedbe izrečene uz točku 1. odnose i na 

ostale udruge, pojašnjava se potrošnja el.energije ŠRD „Šaran“( trenutno priključen 

mlin).  

 

 Pristupa se glasovanju – prisutno  13 vijećnika. 

 

Jednoglasno vijeće je donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima 

proračuna Općine Podturen za 2013.god. – Sportsko-ribolovna društva. 

 

                                                         Točka 3. 

                             

Josip Lepen, načelnik – raspisan je natječaj i na natječaj je pristigla samo jedna ponuda 

poduzeća MURS-EKOM koja je po mišljenu Povjerenstva prihvatljiva. Sve je u ponudi 

manje-više isto kako je  bilo i do sada (odvoz kategorije). Budući da se na natječaj  javio 

isti koncesionar koji je imao koncesiju na našem području. Glomazni otpad će se 

odvoziti 4 puta godišnje. 

Vijećnik Daliver Oršuš – kada se prikuplja glomazni komunalni otpad onda 

koncesionar nikada ne dolazi u Lončarevo. 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – treba obavijestiti koncesionara, a vijećnik 

Daliver Oršuš neka informira mještane oko odvoza smeća i cijena odvoza. 

Vijećnik Antun Kolarić – smatra da bi se u odluci ( članak 5.  trebalo navesti  

prikupljanje tekstila i obuće. 

Vijećnik Dejan Žagar – odvoz smeća udruge, veće količine? 

Ruža Šmitran, pročelnica- za odvoz smeća iz svih društvenih domova, klubova i udruga 

prigodom bilo kakvih korištenja za proslave i sl. potrebno je nazvati koncesionara i on 

onda sve smeće odveze.  

Glasuje se o prijedlogu – prisutno 13 vijećnika. 

 

Jednoglasno vijeće  je donijelo Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti  

prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Podturen. 

 

                                                           Točka 4. 

 

Josip Lepen, načelnik – pred vijećem je prijedlog visine zakupa poslovnog prostora u 

Društvenom domu u Novakovcu. 

Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da je visina zakupa poslovnog prostora preskupa. U 

Podturnu ima dosta slobodnog prostora koji se ne može iznajmiti. 

Vijećnik Vladimir Kodba- slaže se s prijedlogom ali smatra da bi Mjesni odbor trebao 

dati svoje mišljenje o odabiru zakupca poslovnog prostora, te da se u odluci navede da 

bi to trebao biti ugostiteljski objekt. 
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Josip Lepen, načelnik – u Povjerenstvo se predlažu dva vijećnika iz Novakovca, ne vidi 

razloga zašto bi se trebalo u odluci navesti bilo kakav uvjet. Možda će netko iznajmiti 

poslovni prostor za neku drugu namjenu. Zašto bismo nekog ograničavali.  

Vijećnik, Vladimir Kodba- te prostorije je davno koristila udruga, onda je otvoren 

ugostiteljski objekt, smatra da bi ipak članovi Mjesnog odbora trebali odlučiti o namjeni 

prostora. 

Vijećnik Vladimir Križaić – podržava mišljenje vijećnika Kodbe. Vlasnik Kondora je 

doprinio svojim objektom i zalaganjem razvoju Novakovca organiziranjem raznih 

događanja u naselju. Novakovec nema drugi ugostiteljski objekt. Smatra da bi Mjesni 

odbor trebao odlučivati  o poslovnom prostoru. 

Vijećnik Antun Kolarić – ako neka druga ponuda bude bolja zašto bi to trebao biti baš 

ugostiteljski objekt. Važna je veća cijena zakupa. 

Vijećnik Vladimir Križaić – vijeće bi u odluku trebalo staviti prijedlog da to bude 

ugostiteljska djelatnost.  

Vijećnik Branko Krnjak – prema Zakonu o zakupu poslovnog prostora postoje uvjeti za 

davanje u zakup poslovnog prostora. Da li je zakonski utemeljeno  ograničavati nekoga 

koju će djelatnost obavljati u poslovnom prostoru. 

Vijećnik Vladimir Križaić – i dalje je mišljenja da bi trebalo točno odrediti da u tom 

prostoru bude ugostiteljska djelatnost. 

Vijećnik Mladen Biber – natječaj se mora provesti i ne uvjetovati nekome koja će 

djelatnost biti u poslovnom prostoru. 

 

Vijećnik Vladimir Kodba daje amandman da se u odluku uvrsti – obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti ( pod članak 5.- ostali članci odluke se pomjeraju za jedno 

mjesto). 

Prisutno 14 vijećnika .  

Pristupa se glasovanju o amandmanu vijećnika Vladimira Kodbe : Za 2. 

Glasovanjem amandman nije prihvaćen. 

Glasuje se o prijedlogu odluke, prisutno 14 vijećnika: Za 10, protiv 2 i 2 glasa suzdržan. 

 

Većinom glasova vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup 

Poslovnog prostora u Općini Podturen. 

 

                                                                 Točka 5. 

 

Komunalni redar Zvonimir Varga- u izvješću je naveo potankosti i osvrnuo se na 

probleme proteklih godina. 

Vijećnica Valentina Leček – da li je specificirana na koja mjesta se odvozi biološki otpad 

( granje) a gdje građevinski otpad? 

 Zvonimir Varga – biološki otpad (granje) se odvozi na mjesta u naseljima gdje je 

predviđeno paljenje „vuzmenke“. Što se tiče građevinskog otpada on bi se po postojećim 

zakonskim propisima morao odlagati u reciklažna dvorišta ili odvesti na deponiju 

Totovec u Čakovcu.za odlaganje građevinskog mjesta u općini nisu određena mjesta jer 

nismo ovlašteni ista određivati.Građani bi trebali nazvati općinu i onda će se vidjeti 

mogućnost odlaganja građevnog otpada ( ako postoji potreba da se neko zemljište – 

graba i sl. ispuni). Za sada se izlazi u susret građanima iako to nije u skladu sa zakonom. 

Vijećnik Vladimir Križaić- koliko je mještana kažnjeno što se odlagali otpad, protiv je 

da se odvozi šuta u Totovec. Za jedne postoji jedan zakon za druge drugi.  Treba 

odrediti mjesto u općini gdje će se moći odlagati šuta. Samo pričamo o zakonu, „zakon“ 

možemo donijeti i mi. 
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Zvonimir Varga, komunalni redar – slaže se da vijeće donese odluku, da se odredi 

lokacija deponije, što se tiče mještana nikome nije rečeno da ne može dovesti šutu na 

deponiju. 

Vijećnik Mladen Biber- mještane je potrebno informirati o vrstama otpada i gdje se 

otkupljuje. 

Komunalni redar, Zvonimir Varga – koncesionar bi možda mogao dostaviti obavijest 

svim korisnicima usluga. 

 

Pristupa se glasovanju – prisutno 14 vijećnika: Za 13, suzdržan 1. 

 

Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu Zajedničkog komunalnog redarstva. 

 

                                                              Točka 6. 

 

Josip Lepen, načelnik – promjena se odnosi samo na riječ „poglavarstvo“  kojeg više 

nema općina a upisuje riječ „načelnik“. 

 

Pristupa se glasovanju , prisutno 14 vijećnika. 

 

Jednoglasno vijeće je donijelo Odluku o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Podturen. 

                                                            Točka 7. 

 

Glasuje se o prijedlogu , prisutno 14 vijećnika: za 13 , suzdržan 1. 

 

Većinom glasova vijeće je donijelo Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen. 

 

                                                           Točka 8. 

 

Josip Lepen, načelnik- vijeće je na zadnjoj sjednici donijelo Odluku o raspisivanju 

Izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Podturen za dan 

25.05.2014.god. (zajedno sa izborima za EU parlament). Međutim u dopisima Državnog 

izbornog povjerenstva se navodi kako se izbori mogu održati isti dan, ali ne mogu biti 

zajednički birački odbori i izborno povjerenstvo, stoga se predlaže da se odluka o  

izborima za   članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Podturen poništi.  

 

Pristupa se glasovanju: prisutno 14 vijećnika. 

Za 12, suzdržan 2. 

 

Utvrđuje se da je vijeće većinom glasova donijelo Odluku o poništenju Odluke o 

raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora na području Općine Podturen. 

                                                          

 

Dovršeno u 20:33 sati. 

 

Zapisničar: Darinka Mikulić 

 

                                                                                              Predsjednik  Općinskog vijeća  

                                                                                      Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif. 


