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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODTUREN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen, 4.12.2014.god. 

 

                                        Z A P I S N I K 
 

                       Sa 9.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 4.12.2014.god. u 

prostorijama Općine Podturen s početkom u 19 sati. 

 

Sjednicu je pozivom Klasa:022-04/14-01/23;  UR.BROJ:2109/13-14-01 od 28.11.2014.god. 

sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović  pisanim putem.  

 

Prisutni vijećnici :   Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Antun Kolarić, Dejan Žagar, Dino 

Biber, Sanja Bobičanec,Vladimir Kodba, Antun Drk,Branko Krnjak ,Mladen Biber, Daliver 

Oršuš i Ivan Jambrošić.   

 

Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen, Stjepan Murković zamjenik 

načelnika, Ruža Šmitran – pročelnica, Vladimir Trstenjak novinar lista „Međimurje“  i 

Darinka Mikulić- zapisničar.  

 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović poziva predsjednika Mandatne komisije da izvijesti 

vijećnike o promjeni sastava Općinskog vijeća. Predsjednik Dejan Žagar čita izvješće i 

utvrđuje da su vijećnici  Valentina Leček i Antun Grbavec podnijeli ostavke na mjesto 

vijećnika Općinskog vijeća Podturen, te su stranke za nove vijećnike predložile Dina Bibera i 

Sanju Bobičanec. Imenovani vijećnicu prisežu, te potpisuju tekst prisege ( Zapisnik u prilogu 

sjednice). 

 

Otvara se rasprava 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 

Poziv. 

Josip Lepen, načelnik – predlaže da se pod točku 1. Uvrsti Zaključak o posudbi sredstava OŠ 

Podturen . 

Jednoglasno usvojeno. Dnevni red usvojen jednoglasno uz dopunu točke 1. 

 

                                              Dnevni red: 
 

 

1. Zaključak o davanju suglasnosti na posudbu sredstava OŠ Podturen za realizaciju 
projekta “RO-KO Kotač kojim povezuje ljude”     
2. Proračun Općine Podturen za 2015.god., Projekcija Proračuna za 206. i 2017.god.       
3.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.god.    
4.  Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2015.god.  
5.  Socijalni program za 2015.god. 
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6.Program javnih potreba u sportu i udrugama za 2015.god. 
7. Program javnih potreba u kulturi za 2015.god. 
8. Plan razvojnih programa za 2015-2016-2017.god. 
9. Odluka o izvršavanju proračuna za 2015.god. 
10. Analiza sustava zaštite I spašavanja za 2014.god. 
11. Smjernice za organizaciju I razvoj sustava zaštite I spašavanja za 2015.god. 
12. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podturen 
13. Odluka o socijalnoj skrbi          
  

Aktualni sat 
Vijećnik Vladimir Kodba – zadovoljan je što se napravila staza Podturen- Novakovec nije 

napravljena cijela, što je sa izlazom iz Podturna kod pila za Čakovec još nije napravljen 

(prednost prometa) što je sa svjetiljkama javne rasvjete u Novakovcu, i općenito popravkom 

javne rasvjete? 

Josip Lepen, načelnik – staza je podijeljena u tri faze, odraditi će se još jedan dio (odvodnja) 

ali za cijelu nema sredstava. Što se tiče izlaza iz Podturna poslati će se dopis ŽUC-u da se vidi 

što se može napraviti. Što se tiče rasvjete u Novakovcu, radovi su započeti, ali jedan 

sumještanin nije suglasan za postavljanje bandere, na teren je čak izišla i policija. Javna 

rasvjete je za sva naselja popravljena.  

Vijećnik Damir Srpak – mještanin se ne slaže da se postave još dva stupa na njegovo zemljište 

, trenutno Elektra pregovara s drugom osobom iz Peklenice koja je suglasna da se bandere 

postave na njenu zemlju. Sve ostalo zemljište je privatno vlasništvo.  

Vijećnik Daliver Oršuš – oborinske vode u naselju Lončarevo, još uvijek je problem koji je i 

prije bio. Tegra nije završila radove kako treba i prilikom veće kiše stvara se problem, 

također nisu popravljene dvije svjetiljke javne rasvjete ni do danas. 

Josip Lepen, načelnik – za nova rasvjetna tijela općina nije predvidjela sredstva. U 

Lončarevu naselju je previše svjetiljki postavljeno i svijetle tamo gdje nema kuća. Potrebno je 

točno vidjeti i postaviti svjetiljke gdje su kuće.                                                  

 

                                                                Točka 1. 

Josip Lepen, načelnik – Ravnateljica škole je donijela zamolbu za posudbu novaca za 

financiranje projekta kako bi se mogao privesti kraju. Obratila se županiji kao osnivaču, ali 

županija nema sredstava.Županija je dosta zadužena i problem je njena garancija. Do sada 

općina nije posuđivala sredstva nikome. U iduću godinu prenijeti ćemo cca milijun kuna za 

izgradnju kanalizacije, te predlaže da općina odobri posudbu sredstava OŠ Podturen. Za 

projekt koji škola provodi treba platiti sve troškove, te se onda dobiju sredstva iz EU po 

projektu.Ako se  Zaključak usvoji postaje sastavni dio Proračuna za 2015.god.( cca 255.000,00 

kuna. 

Vijećnik Antun Kolarić – na koji rok bi to bilo.  

Josip Lepen, načelnik – na rok oko 6 mjeseci, teško je točno reći. Ako bi se donijela odluka o 

posudbi, onda bi se tražila garancija za posuđena sredstva. 

Vijećnik Antun Drk – ako je županija osnivač škole onda bi to trebala uvrstiti u svoj proračun 

za iduću godinu, ako je stanje njihovog proračuna nepovoljno, to je onda njihov problem. 

 Josip Lepen, načelnik - Teško je predvidjeti u toku godine koja sredstva će tko dobiti . I mi 

smo bili u sličnoj situaciji zbog  kanalizacije. 

Vijećnik Antun Kolarić – pošto je u pitanju naša škola , smatra da treba izići u susret školi. 

Napraviti sve zakonski i pomoći da škola privede projekt kraju. 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – Europa posluje po sistemu, kad je projekt gotov 

onda dobiješ sredstva. Ako općina ima sredstava, zašto ih ne bi posudila školi, naravno uz 

garanciju. 
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Josip Lepen, načelnik – razgovarao je sa županom . On će isto vidjeti mogućnosti, tražiti će se 

garancija županije, ali vijeće treba donijeti odluku. 

Vijećnik Daliver Oršuš – zanima ga gdje su završila sredstva od projekta, što se može dokazati 

tim projektom, jedino su se djeca zabavila. Bio je na završetku projekta i ne zna kako se može 

dokazati kako je završeno i što se time postiglo. 

Vijećnik Antun Kolarić – smatra da se kao vijećnik trebao uključiti u projekt aktivno. 

 

Nakon rasprave vijeće je uz  10 glasova za i 2 glasa suzdržan (prisutno 12 vijećnika) donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za posudbu sredstava OŠ Podturen. 

 

                                                                                Točka 2. 

Općina Podturen pripada 2.skupini i za iduću godinu predviđena su sredstva pomoći u iznosu 

od 1.182.000,00 kuna pomoći. Prihodi proračuna su planirani realno da se ne uvećava 

proračun. Za energetsku učnikovitost planirano je milijun kuna, slijedeći izdaci su za tekuće 

održavanje, javne radove, vrtiće studente itd. Stavka za vrtiće se sve više povećava, zakonom 

smo obvezni financiiati DVD, udruge. Od naselja ističe asfaltiranje ulice u Novakovcu, 

izgradnju igrališta u Podturnu, parkiralište kod groblja u Sivici, uređenje centra naselja, 

proširenje groblja u Miklavcu, kanale, uređenje Kulturno-sportskog centra u Celinama, 

stolarije i sl. Predlaže da se za uređenje dr. doma u Ferketincu dodatno u Proračun uvrsti 

iznos od 30.000,00 kuna za uređenje kuhinje i stolarije. Tako bi proračun za 2015.god. iznosio 

ukupno 6.919.000,00 kuna 

Vijećnik Vladimir Kodba – gleda rashode po mjesnim odborima. Od svih sredstava u 

proračunu Novakovec dobiva svega  177.000,00 kuna, NK Podturen nema prvu momčad ali 

dotacija za 2015.god.  je dvostruko veća.  

Josip Lepen, načelnik – što se tiče kluba Podturen, terene treba održavati i plaćati režije. Šteta 

je zapustiti igralište koje koristi i škola. Dosta udruga koristi općinske prostorije i ne plaćaju 

energente. Klub nema gledatelja ni prihoda.  

Vijećnik Antun Drk – smatra da se klub sam doveo u tu situaciju. Previše sredstava je 

predviđeno za NK Podturen. 

Josip Lepen, načelnik- ta sredstva su namijenjena za kupnju kosilice. 

Vijećnik Vladimir Kobdba – trebalo bi drugačije raspodijeliti proračunska sredstva: odrediti 

koliko je potrebno za upravni odjel i tako sve troškove, ostalo rasporediti mjesnim odborima. 

Josip Lepen, načelnik – kada se gledaju ostala naselja , svi domovi su uređeni osim doma u 

Podturnu. Trenutno kanalizaciju radi Podturen, onda će neko drugo naselje i sredstva će se 

onda trošiti u tom naselju. 

 

Nakon rasprave vijeće je većinom glasova uz 9 glasova za, 2 glasa suzdržan i 1 glas protiv  

(prisutno 12 vijećnika) donijelo Proračun Općine Podturen za 2015.god. i projekciju 

Proračuna za 2016. i 2017.godinu. 

 

                                                                       Točka 3. 

Bez rasprave vijeće je većinom glasova uz 9 glasova za, 2 glasa suzdržan i 1 glas protiv 

(prisutno 12 vijećnika) donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Podturen za 2015.god. 

 

                                                                      Točka 4. 

Bez rasprave vijeće je većinom glasova uz 11 glasova za  i 1 glas protiv (prisutno 12 vijećnika) 

donijelo Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 

2015.god. 
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                                                           Točka 5. 

Bez rasprave vijeće je jednoglasno donijelo Socijalni program Općine Podturen za 2015.god. 

 

                                                           Točka 6.   

Bez rasprave vijeće je većinom glasova uz 10 glasova za, 1 glas protiv i 1 glas suzdržan  

(prisutno 12 vijećnika) donijelo Program javnih potreba u sportu i udrugama za 2015.god. 

 

                                                          Točka 7.  

Bez rasprave vijeće je većinom glasova uz 11 glasova za i 1 glas suzdržan  (prisutno 12 

vijećnika) donijelo Program javnih potreba u kulturi za  2015.god. 

 

                                                           Točka 8. 

Bez rasprave vijeće je većinom glasova uz 10 glasova za i 2 glasa suzdržan  (prisutno 12 

vijećnika) donijelo Plan razvojnih programa za 2015.-2016.-2017.god. 

 

                                                           Točka 9. 

Bez rasprave vijeće je većinom glasova uz 10 glasova za i 2 glasa suzdržan  (prisutno 12 

vijećnika) donijelo Odluku o izvršavanju proračuna za 2015.god. 

 

                                                          Točka 10. 

Bez rasprave vijeće je jednoglasno  (prisutno 12 vijećnika) donijelo Analizu sustava zaštite i 

spašavanja za 2014.god. 

                                                            Točka 11. 

Bez rasprave vijeće je jednoglasno (prisutno 12 vijećnika) donijelo Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015.god. 

 

                                                            Točka 12.  

Bez rasprave vijeće je većinom glasova uz 11 glasova za i 1 glasa suzdržan  (prisutno 12 

vijećnika) donijelo Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podturen. 

 

                                                             Točka 13. 

Bez rasprave vijeće je jednoglasno  (prisutno 12 vijećnika) donijelo Odluku o socijalnoj skrbi 

 

 

 

Dovršeno u 20:10 

 

Zapisničar: Darinka Mikulić 

 

                                                                                              Predsjednik  Općinskog vijeća  

                                                                                      Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif. 


