REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 16.07.2014.god.

ZAPISNIK
Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 16.07.2014.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:022-04/14-01/13, UR.BROJ:2109/13-14-01 od 11.07.
2014.god. sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović pisanim putem.
Prisutni vijećnici : Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Antun Kolarić, Dejan Žagar,
Vladimir Križaić ( do točke 1.),Vladimir Kodba, Mirjana Murk, Valentina Leček,
Antun Drk,Branko Krnjak ,Mladen Biber (od 4. točke) .
Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen, Stjepan Murković- zamjenik
načelnika, Ruža Šmitran – pročelnica, Vladimir Trstenjak novinar lista „Međimurje“
predstavnici DVD-a s područja Općine Podturen i Darinka Mikulić- zapisničar.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović otvara raspravu o Zapisniku sa prethodne
sjednice:
Zapisnik usvojen jednoglasno (prisutno 10 vijećnika).
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv uz
napomenu predsjednika vijeća, da je vijećnik Vladimir Križaić neposredno pred
početak sjednice dostavio prijedlog da se pod točku Dnevnog reda uvrsti točka o
problemu asfalta u naselju Podturen ( u privitku zapisnika sjednice), te da se donese
Odluka da se za slijedeću sjednicu pripremi ova točka ( Općinska uprava sa načelnikom
i predsjednikom vijeća treba ponuditi rješenje sanacije asfalta nakon izgradnje
kanalizacije).
Glasuje se o prijedlogu Vijećnika Vladimira Križaića:
Prisutno 10 vijećnika – za 4, protiv 5 i 1 glas suzdržan, te se utvrđuje da prijedlog nije
dobio potrebnu većinu za uvrštavanje u Dnevni red.
Glasuje se o prijedlogu Dnevnog reda koji je dostavljen vijećnicima uz poziv za
sjednicu: Za 6; suzdržan 3, te se utvrđuje da je većinom glasova usvojen slijedeći:

Dnevni red:
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine
Podturen za 2013.god. – Dobrovoljna vatrogasna društva
2. Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe
3. Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Podturen
4. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje
komunalnih djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih
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Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Križaić napušta sjednicu.
Vijećnica Mirjana Murk – za proslavu Dana općine iduće godine predlaže da se pozovu
izvođači iz Novakovca KUD Mura i glazbenik „Mitrica“. Dali je moguće sufinancirati
nabavu školskih knjiga za djecu, barem djelomično za socijalno ugrožene obitelji.
Josip Lepen, načelnik – ne zna na koje izvođače misli vijećnica Murk.Da li za priredbu
ili nastup nakon priredbe.
Vijećnica Mirjana Murk – bilo bi lijepo da izvođači budu iz Novakovca i na priredbi i
poslije priredbe, nema ništa protiv glazbenika iz sastava Skandal bend.
Josip Lepen, načelnik – u Proračunu nije predviđena nabava knjiga, dok se ne riješi
nešto konkretno na nivou županije ne može se o tome raspravljati. Ako bi se knjige
financirale trebalo je to već prije najaviti.
Vijećnik Antun Kolarić – što je sa radovima na pješačkoj stazi Podturen-Novakovec?
Josip Lepen, načelnik – dozvola za gradnju je dobivena prije dva tjedna.
Vijećnik Vladimir Kodba – prilikom izmjene stolarije na društvenom domu u
Novakovcu utvrđeni su nedostaci. Špalete nisu napravljene, trebalo bi i ponovo obojati
fasadu da se sve uskladi. Svi prozori i vrata su PVC. Trebalo bi promijeniti i jedna vrata
koja nisu zamijenjena.
Josip Lepen, načelnik – sva stolarija je naručena od istog dobavljača. Za ta jedna vrata
nije upoznat. Što se tiče fasade to za sada ne zna, ali postoji mogućnost popravka.
Točka 1.
Josip Lepen, načelnik- Sve udruge dostavljaju Izvješća o utrošenim sredstvima
Proračuna Općine Podturen. Pred vijećem je Izvješće DVD-a Općine Podturen o
utrošenim sredstvima. Sva ova izvješća su već predstavljena na godišnjim skupštinama
DVD-a. Tu su predstavnici DVD-a i mogu pojasniti ako nekoga nešto zanima.
Vijećnik Vladimir Kodba – ta izvješća bi se trebala bazirati na sredstvima koja se
dobiju od Općine Podturen.
Predsjednik Vjenceslav Hranilović- ne slaže se sa prijedlogom vijećnika Vladimira
Kodbe. Rad udruga treba biti transparentan, da se vide sva sredstva koja udruge
dobivaju. Neke udruge funkcioniraju samo iz sredstava koja dobiju od općine.
Pristupa se pojedinačno glasovanju ( prisutno 9 vijećnika) za svaki DVD tj. Izvješće o
utrošenim sredstvima:
DVD PODTUREN – izvješće prihvaćeno jednoglasno
DVD NOVAKOVEC – izvješće prihvaćeno jednoglasno
DVD SIVICA – izvješće prihvaćeno jednoglasno
DVD MIKLAVEC – izvješće prihvaćeno jednoglasno

2

DVD FERKETINEC – izvješće jednoglasno prihvaćeno
Jednoglasno vijeće je donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima
Proračuna Općine Podturen za 2013.god. – DVD.
Točka 2.
Josip Lepen, načelnik – vijeće je već prije raspravljalo o dodatku sporazuma, ali kao
načelnik ne može sam donijeti odluku o potpisu dodatka sporazuma . Odluku donosi
vijeće. Smatra da vatrogastvo nije dobro riješeno na nivou cijele države. Omjer
sufinanciranja tj.postotak će se promijeniti sada kad je Grad M.Središće istupio iz
sporazuma. Nama je bilo prezentirano da ćemo ako se udružimo svi gradovi i općine na
nivou MŽ dobiti značajna sredstva iz Državnog proračuna ali nažalost za sada nije
tako.
Pristupa se glasovanju – prisutno 9 vijećnika.
Vijeće je većinom glasova ( 7 za i 2 glasa suzdržan ) donijelo Zaključak o davanju
suglasnosti na Dodatak sporazumu o osnivanju JVP Čakovec.
Točka 3.
Josip Lepen, načelnik – do sada nismo donijeli odluku o nerazvrstanim cestama.
Još uvijek nemamo riješene nerazvrstane ceste. Sada je u tijeku geodetska izmjera za
sva naselja općine ( osim Podturna koji će se snimiti iduće godine). Geodetsko snimanje
nam je potrebno i zbog nastavka radova na izgradnji kanalizacije, a i registra cesta.
Glasuje se o prijedlogu – prisutno 9 vijećnika.
Vijeće je većinom glasova ( 8 za i 1 glas suzdržan) donijelo Odluku o nerazvrstanim
cestama Općine Podturen.
Točka 4.
Josip Lepen, načelnik – pred vijećem je prijedlog za imenovanje stručnog povjerenstva
za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i
zbrinjavanja fekalnih voda. Izgrađen je pročistač i trebalo bi donijeti odluku o
koncesionaru. Obrazlaže mogućnosti primjene koncesije, način zbrinjavanja fekalnih
voda treba još razmotriti da bude pogodan za sve mještane koji nemaju kanalizaciju.
Vijećnik Vladimir Kodba – protiv je donošenja odluke. Cijenu će plaćati mještani
naselja koji nemaju izgrađenu kanalizaciju. Koncesionari će odmah podići cijenu usluge
odvoza fekalnih voda. Kada svi mještani budu imali mogućnost priključka na
kanalizaciju onda bi trebalo donijeti odluku.
Josip Lepen, načelnik – zašto onda ne bi svi mještani naselja koja nemaju izgrađenu
kanalizaciju plaćali po kubiku potrošene vode kao mještani Podturna, onda bi cijena za
sve bila ista i nitko ne bi bio zakinut.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – to tako ne ide i mala je vjerojatnost da bi se
tako lako to moglo riješiti. Naši sumještani još uvijek prepumpavaju septičke po
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vrtovima. Boji se i da se nitko neće javiti na natječaj za koncesionara, jer nitko nema
registriranu djelatnost osim možda ako se na natječaj javi Čakom, a onda će odvoz biti
znatno skuplji. Ova odluka će se teško sprovesti kao uostalom i sve odluke o
komunalnom redu.
Josip Lepen, načelnik – mi trebamo donijeti ovu odluku kao vijeće. Ako je ne donesemo
tek onda će biti problema i inspekcija okoliša.
Vijećnik Antun Kolarić – čudi ga u kojem smjeru ide rasprava. Ekologija i očuvanje
okoliša je prioritetno, koncesionar je neophodan, a kako će to dalje biti u funkciji vidjeti
će se. Bio je problem i oko odvoza smeća ali su se svi naviknuli.
Vijećnik Branko Krnjak – već smo više puta raspravljali o ovoj temi. Treba samo vidjeti
mogućnost da mještani naselja koja nemaju izgrađenu kanalizaciju budu zadovoljni.
Josip Lepen, načelnik – i dalje stoji na stajalištu da bi bilo najbolje da svi mještani
općine plaćaju po kubiku potrošene vode, a koncesionar bi onda besplatno odvozio
mještanima na njihov zahtjev.
Vijećnik Vladimir Kodba i dalje ostaje pri prijedlogu da se ova odluka treba odnositi
samo na naselje Podturen koje ima izgrađenu kanalizaciju.
Nakon rasprave glasuje se o prijedlogu načelnika. Prisutno 10 vijećnika.
Vijeće je većinom glasova ( 7 za i 3 glasa protiv ) donijelo Odluku o imenovanju
stručnog povjerenstva za obavljanje komunalnih djelatnosti crpljenja, odvoza i
zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih sabirnih i crnih jama na području Općine
Podturen u sastavu: Damir Srpak, Mladen Biber, Antun Drk, Darinka Mikulić i
predstavnik ministarstva – registar koncesija.
Dovršeno u 19:50 sati.
Zapisničar: Darinka Mikulić
Predsjednik Općinskog vijeća
Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.
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