REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 25.09.2014.god.

ZAPISNIK
Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 25.09.2014.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:022-04/14-01/18; UR.BROJ:2109/13-14-01 od 19.09.2014.god.
sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović pisanim putem.
Prisutni vijećnici :
Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Antun Kolarić, Dejan Žagar,
Vladimir Križaić,Vladimir Kodba, Mirjana Murk, Antun Drk,Branko Krnjak ,Mladen Biber,
Daliver Oršuš i Ivan Jambrošić.
Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen, Ruža Šmitran – pročelnica, Vladimir
Trstenjak novinar lista „Međimurje“ Dario Ban ( Međimurske vode d.o.o.), Marinjo Furdi (
PP Mursko Središće) i Darinka Mikulić- zapisničar.
Predsjednik Općinskog vijeća Vjenceslav Hranilović obavještava vijećnike da su vijećnici
Valentina Leček i Antun Grbavec podnijeli ostavke na vijećnička mjesta Općine Podturen iz
razloga što su promijenili mjesto boravka.
Otvara se rasprava o Zapisniku sa prethodne sjednice:
Zapisnik usvojen jednoglasno (prisutno 11 vijećnika).
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv uz
Poziv.
Vijećnik Vladimir Križaić – već dvanaest godina predlaže vijeću točke dnevnog reda i
zadovoljan je što su konačno na ovoj sjednici uvrštene dvije točke koje je on predložio.
Nakon rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red:
1. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podturen
2. Informacija o izgradnji kanalizacije i sanaciji ulica u naselju Podturen
3. Aktiviranje općinske sportske udruge NK Podturen
4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen
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5.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na
području Općine Podturen
6. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u općinskom vijeću
za 2014.godinu.
7. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2014.godinu.
8. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Podturen za 2014.god.
9. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Podturen za 2014.god.
10. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za
2014.god.
11.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014.god.
12. Izmjene i dopune Socijalnog Programa Općine Podturen za 2014.god.
13. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Investicije i kapitalne
donacije za razdoblje 2014.-2016.god.

Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Križaić – mještani se žale na pse lutalice kojih ima u Podturnu koji im
stvaraju probleme.
Josip Lepen, načelnik – to postaje sve veći problem. Pasa lutalica ima u svim naseljima. Već ih je
dosta smješteno u azil i troškovi zbrinjavanja pasa su veliki.
Vijećnik Vladimir Kodba – koliko iznosi cijena komunalnog doprinosa u općini.
Josip Lepen, načelnik – stambeni 15,00 kuna po m/3, poslovni 20,00 kuna, proizvodni 15,00 i tako
dalje ovisi o površini. Odluka o komunalnom doprinosu nalazi se na stranici općine i može se
pogledati.
Vladimir Kodba – za komunalni doprinos mu se žalio jedan mještanin. Što je sa energetskom
učinkovitošću. Neke općine su dobile sredstva a naša ne.
Josip Lepen, načelnik –mi smo isto dali zahtjev , ali nismo dobili sredstva za ovu godinu.
Županija je raspisala natječaj pa se zainteresirani s područja općine isto mogu javiti i na ovaj
natječaj.
Vijećnik Vladimir Kodba- staza Novakovec Podturen –sve stoji još se ne radi.
Josip Lepen, načelnik – trebali bi se sastati izvođač, općina i ŽUC ovaj tjedan. Dobili smo i
građevinsku dozvolu (problem je bio most).
Vijećnica Mirjana Murk – žarulje javne rasvjete u Novakovcu ne svijetle.
Vijećnik Daliver Oršuš – razbijene žarulje javne rasvjete u Lončerevu nisu zamijenjene, što je sa
uklanjanjem granja i drveća uz cestu koje zaklanja izlaz iz Lončareva na glavnu cestu.
Josip Lepen, načelnik – što se tiče uklanjanja granja uz cestu to je već u postupku kod
komunalnog redara. Za javnu rasvjetu će se pogledati i utvrditi potreba zamjene po naseljima .
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Vijećnik Vladimir Kodba – što je sa produljenjem javne rasvjete u Novakovcu. Bilo je govora da
se postavi jedna svjetiljka u Školskoj ulici.
Josip Lepen, načelnik – bilo je razgovora sa Elektrom, ali to je dosta velika investicija koja
zahtjeva izradu projekta produljenja rasvjete. Još jednom će se razmotriti mogućnost za
postavljanje svjetiljki.
Točka 1.
Josip Lepen, načelnik – na području općine su učestale krađe imovine mještanima. Vrhunac je
razbijanje lokalnog kafića od strane maloljetnika roma. Mještani se žale da su mjere koje
poduzima policija nezadovoljavajuće i traže da općina nešto poduzme zajedno sa policijom
kako se ovakve situacije ne bi više događale.
Marinjo Furdi , predstavnik PU Međimurske – Policija stanje sigurnosti na području Općine
Podturen ocjenjuje zadovoljavajućim . Navodi pojedinačno provedene mjere postupanja
policije na području općine (provale, krađe drva, remećenja javnog reda i mira i sl.) Policija je
postupila po prijavama mještana ali nažalost dalje od toga nije u mogućnosti riješiti. Za
odštetu manju od 2.000,00 kuna mještani sami moraju podnijeti privatnu tužbu radi
nadoknade štete. Policija čini sve što može , predlaže da općina oformi vijeće za prevenciju u
kojem će biti predstavnici policije, općine, Centra za socijalnu skrb, škole itd. Smatra da bi se
zajedničkim radom vijeća moglo dosta napraviti na poboljšanju stanja sigurnosti. Vlasnik
ugostiteljskog objekta koji je u više navrata demoliran trebao bi i sam razmisliti o osiguranju
istog. Svaki put to su učinile maloljetne osobe.
Josip Lepen, načelnik – imamo dojam jadnih osoba čiju djecu sustav ne može zaštititi, to loše
funkcionira. Sam je član Vijeća za prevenciju na nivou županije ali se tamo isto ništa ili loše
rješava.
Marinjo Furdi – predstavnik PU Međimurske – zakon je takav kakav je . Policija ne može
dežurati ispred lokala „San Francisko“. Sva četiri slučaja razbijanja su bila u ovom objektu.
Izgleda da je vlasnik objekta već prije imao sukobe sa maloljetnicima koji su razbijali lokal,
navodno konobarica nije htjela poslužiti piće.
Vijećnica Mirjana Murk – konobar u skladu sa zakonom ne smije dati piće maloljetnoj osobi,
niti osobi pod utjecajem alkohola. Smatra da policija može napraviti više na
kontroli .Što maloljetnici u kasne noćne sate rade vani. Postoji i maloljetnički sud za ovakve
prijestupe, gdje je tu Centar za socijalnu skrb, da li policija surađuje sa njima? Ako dijete
nešto loše napravi treba odmah pozvati roditelje na odgovornost. Svi mi ostali odgovaramo za
postupke svoje maloljetne djece.
Marinjo Furdi, predstavnik PU Međimurske – slaže se sa vijećnicom Murk, ali to je u
nadležnosti Ministarstva pravosuđa, slaže se da treba uključiti i Centar za socijalnu skrb u
rješavanje problema.
Vijećnik Antun Kolarić – ako je dobro shvatio, svaki dan maloljetnik može doći i napraviti
štetu od 300,00 kuna i nitko mu ne može ništa.
Vijećnik Vladimir Križaić – to je već duže vrijeme problem. Bio je prisutan u lokalnom kafiću
kada je bio jedan izgred. Došlo se sa očitom namjerom da se razbije lokal. Sa strane je bio
parkiran kombi koji je bio upaljen i čekao sa vozačem. Smatra da policija mora odmah
intervenirati i naći počinitelje , a ne samo pričati. Kradu se drva mještanima, učestale su krađe
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iz kuća, uništava se imovina. Netko od mještana će u naletu ljutnje neprimjereno reagirati i
desiti će se zlo ako netko nastrada.
Marinjo Furdi, PU Međimurska –policija je napravila sve što je trebala. Za sva kaznena djela
napravljene su prijave. Što se dalje radi po prijavama policija ne zna.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – u svim drugim zemljama, kao npr. Australija ako
maloljetnik napravi prijestup odmah se pozovu roditelji i pravosuđe intervenira. Kod na s se to
očito ne događa. Kod nas ako roditelj „ružno “ pogleda dijete, policija će odmah intervenirati,
ali ako se ovakva razbijanja i uništavanja privatne imovine dešavaju od strane maloljetnika
onda se ne reagira adekvatno. Misli da zakon nije dobar.
Vijećnik Daliver Oršuš – stanovnik je naselja Lončareva a mještani iz Lončareva nemaju
pristup u nijedan lokal u Podturnu „ni kad su trijezni“. Čak je i on bio u lokalnom
ugostiteljskom objektu na piću i vlasnik je zatražio od njega da napusti lokal. Smatra da je to
uvreda za mještane Lončareva. Osuđuje uništavanje imovine i razbijanje od strane
maloljetnika.
Marinjo Furdi – predstavnik PU Međimurske – opet apelira da se osnuje vijeće za prevenciju
kako bi se zajednički pokušalo riješiti probleme remećenja javnog reda i mira.
Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da nastup predstavnika PU nije dobar. Ako treba radi
sigurnosti imovine i građana, neka policija na područje općine rasporedi čuvara tzv. „bobija“.
Ne može se prebacivati krivnja, treba odmah djelovati.
Točka 2.
Josip Lepen- načelnik – prema sporazumu sa „Međimurskim vodama u ovoj godini bi trebalo
platiti zadnja rata do konačnog obračuna. Tu je predstavnik međimurskih voda Dario Ban
koji će vijećnike izvijestiti o izvedenim radovima(tehničke i financijske podatke).
Dario Ban – radovi su skoro završeni. Od iznosa 12.118.000,00 kuna realizirano je cca
11.100.000,00 kuna. Hrvatske vode će platiti i svoj udio i to će se uknjižiti. Kompletna sanacija
nije završena. U sedmom mjesecu je dan nalog izvođaču radova da popravi i izvrši radove
koje je još trebalo sukladno zajedničkom dogovoru sa predstavnicima općine. Još nije sanirana
deponija u Novakovcu. Tegra je izvršila još neke popravke i kada se sve izvede, onda će se
napraviti tehnički pregled. Pročistač je u funkciji od 1. mjeseca ove godine. Krajnji rok za
realizaciju cijelog projekta je 2023.godina. Svu dokumentaciju za Općinu Podturen treba
napraviti do 31.12.2015.god. za sve melioracije. Predviđa da će Međimurske vode d.o.o.
aplicirati za projekt Općine Podturen u proljeće 2015.god. Za predviđene radove mora biti
zatvorena točna financijska konstrukcija – mora se znati tko, šti i koliko financira sve
unaprijed. Svaka parcela treba biti „čista“ da se zna tko je vlasnik.
Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da načelnik nije bio korektan prema Međimurskim
vodama u plaćanju rata.
Dario Ban – Općina Podturen treba platiti cca 400.000,00 kuna i za asfalt cca 100.000,00 kuna
do konačnog obračuna.
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Vijećnik Vladimir Križaić – rečeno je da Hrvatske vode trebaju platiti 6 milijuna kuna.
Dario Ban – to je već prije riješeno.
Vijećnik Vladimir Križaić – asfalt u Podturnu je loš. Da li bi se to moglo riješiti na način da se
utvrde bankine da se dalje ne uništava.
Dario Ban – ne zna otkud informacija da asfalt nije dobar, taj asfalt se postavlja u svim
naseljima i dobra je alternativa grubom asfaltu. Povećana je investicija za 900.000,00 kuna da
bi se mogao staviti tampon (prijašnji asfalt je bio loš i bez adekvatne podloge).
Što se tiče bankina one ne mogu biti u sklopu projekta kanalizacije. Zato što je postavljen
tampon došlo je do „izdizanja“ asfalta i tu su problemi mještana oko ulaza.
Josip Lepen , načelnik – u sedmom mjesecu na sastanku je rečeno da će Tegra završiti sve
poslove da se vidi koliko je ostalo sredstava. Glavna cesta je lože završena. ŽUC je obećao da
će iduće godine „presvući“ novim slojem cijelu cestu (Čakovečka ulica).
Točka 3.
Predsjednik vijeća, Vjenceslav Hranilović poziva vijećnika Vladimira Križaića kao
predlagatelja da pojasni ovu točku.
Vijećnik Vladimir Križaić – žalosno je da klub NKPodturen koji ima dugogodišnju sportsku
tradiciju u Podturnu propadne. Već u 12.mjesecu prošle godine bila je skupština i nitko do
sada nije preuzeo klub. Načelniku je dostavljen Zapisnik sa skupštine ali nije ništa poduzeo.
Ako nitko ne želi preuzeti vodstvo kluba onda ga treba preuzeti općina. Nije za to da se klub
privatizira.
Josip Lepen, načelnik – žao mu je da NK Podturen nema ekipu za igranje nogometa. I sam
igra za veterane. Nije član uprave kluba i ne želi odgovarati za poslovanje. Ne zna zašto bi
općina trebala „više“ financirati NK Podturen jer ga od svih klubova financira najviše. Uprava
odgovara za stanje u klubu. Sve teže će biti nekome odlučiti se da bude u upravi kluba. Izgleda
da su se uprava i igrači posvađali i razišli. U sedmom mjesecu je par igrača tražilo od
načelnika da preuzme klub. Ne vidi razloga za ovakav zahtjev. Klub je isti kao i sve druge
udruge građana i treba poslovati u skladu sa zakonom i svojima statutom.
Vijećnik Antun Drk – od kada su se počeli prodavati i plaćati igrači, kako čuje svi klubovi
imaju problema.
Predsjednik vijeća , Vjenceslav Hranilović – Klub nije ugašen. Za sada su odustali od
natjecanja u ligi. Igrači i uprava su se razišli u sedmom mjesecu. Nitko više ne želi raditi u
klubu. Igrači su postavljali nemoguće uvjete i otišli su igrati u druge klubove. Ako se nađe
kritična masa ljudi koji hoće preuzeti klub onda bi se moglo dalje odmah nastaviti, ako ne –
to je udruga građana i zna se kako se „gasi“.Ako je vijećnik Križaić zainteresiran za člana
uprave kluba – predlaže vijećnicima da ga podrže.
Vijećnik Vladimir Križaić – kada su izbori za načelnika svi hoće u općinu i onda se govori da
„Križaić nema ljude“, a sada mu se nudi da bude u upravi kluba . Traži od općine da imenuje
svog predstavnika u klub.
Vijećnik Antun Kolarić – smatra da svi Podturenčani snose dio odgovornosti za klub.

5

Neki su otišli igrati za Gardinovec a iz Podturna su. Ovakvo stanje je svima na sramotu. I sam
vijećnik Križaić je išao igrati izvan Podturna.
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – predlaže da vijećnik Vladimir Križaić složi upravu
kluba i bude predsjednik.
Vijećnik Vladimir Kodba – to je problem svih klubova, neka vijećnici iz Podturna sami riješe
svoj problem dogovorom oko uprave.
Vijećnik Vladimir Križaić – moralna obveza je općine da se postavi i riješi problem uprave da
imenuje člana, a ne da predlaže njega. Traži da se glasuje o njegovom prijedlogu - da vlast,
odnosno načelnik općine formira upravu NK Podturen i aktivira oba pogona.—PRIJEDLOG
Glasuje se o prijedlogu V.Križaića:Prisutno 12 vijećnika. Za 4, protiv 7 i 1 glas suzdržan.
Većinom glasova vijeće nije prihvatilo prijedlog vijećnika Vladimira Križaića.
Točka 4.
Josip Lepen, načelnik – kratko pojašnjava prihode i rashode.
Bez rasprave, pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika većinom glasova ( 9 glasova za i 3
glasa suzdržan) vijeće je usvojilo Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Podturen.
Točka 5.
Josip Lepen, načelnik – već je prije bilo raznih tumačenja oko razrješenja dvojbe o
istovremenim izborima za europske i lokalne izbore. Sada je otklonjena nemogućnost
zajedničkog održavanja izbora, te se donosi odluka.
Pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika : za – jednoglasno.
Utvrđuje se da je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
Mjesnih odbora na području Općine Podturen.
Točka 6.
Bez rasprave većinom glasova - prisutno 12 vijećnika ( 11 za i 1 glas suzdržan), vijeće je
donijelo: Odluku o raspoređivanju godišnjih sredstava za rad političkih stranki i nezavisnih
članova zastupljenih u općinskom vijeću Općine Podturen za 2014.god.
Točka 7.
Josip Lepen, načelnik – kratko po stavkama
Proračuna.

pojašnjava izmjene i dopune prijedloga

Vijećnik Vladimir Kodba- gledajući sve prihode i rashode proračuna, za naselje Novakovec se
izdvaja samo 180.000,00 kuna.
Josip Lepen, načelnik – treba samo dobro pogledati Proračun i onda se vidi da se samo za
obrazovanje izdvaja milijun kuna. Ako se tako gleda, naselje Podturen je veće a dobiva
200.00,00 kuna.
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Vijećnik Vladimir Križaić – Da je Proračun smanjen za 10 ili 20 % glasao bi za prijedlog. Da
ne bismo samo došli opet u neprilike da smo dužni nekome.
Pristupa se glasovanju – prisutno 11 vijećnika. Većinom glasova( 9 za i 3 glasa protiv) vijeće je
donijelo: 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2014.god.
Točka 8.
Bez rasprave, pristupa se glasovanju – prisutno 11 vijećnika ( 9 za , 1 glas protiv i 1 glas
suzdržan). Većinom glasova vijeće je donijelo: Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2014.god.
Točka 9.
Bez rasprave, pristupa se glasovanju – prisutno 11 vijećnika ( 9 za , 1 glas protiv i 1 glas
suzdržan). Većinom glasova vijeće je donijelo: Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2014.god.
Točka 10.
Bez rasprave, pristupa se glasovanju – prisutno 11 vijećnika (10 za i 1 glas suzdržan). Većinom
glasova vijeće je donijelo: Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i udrugama za
2014.god.
Točka 11.
Bez rasprave, pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika ( 10 za i 2 glasa suzdržan).
Većinom glasova vijeće je donijelo: Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za
2014.god.
Točka 12.
Bez rasprave, pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika (10 za, 1 protiv i 1 glas suzdržan).
Većinom glasova vijeće je donijelo: Izmjene i dopune Socijalnog Programa Općine Podturen
za 2014.god.
Točka 13.
Bez rasprave, pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika (9 za i 3 glasa suzdržan). Većinom
glasova vijeće je donijelo: Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicije i kapitalne
donacije za razdoblje 2014.-2016.god.
Dovršeno u 21:25 sati.
Zapisničar: Darinka Mikulić
Predsjednik Općinskog vijeća
Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.
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