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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODTUREN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen, 13.09.2018.god. 

 

                                        Z A P I S N I K 
 

                       Sa 10.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,13.09.2018.god. u 

prostorijama Općine Podturen s početkom u 20:00 sati. 

 

Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/18-01/9,  UR.BROJ:2109/13-01-18-01 od 

7.09.2018.god. sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim 

putem, te je predsjedavala sjednicom.  

 

Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Damir Srpak,  Petra Jambrošić, Zlatko Vrtarić, 

Vladimir Križaić, Slavko Kocijan, Dino Biber, Mirjana Murk, Vjenceslav Hranilović,  

Vladimir Sabol, Josip Lepen, Marijana Cerovec i  Josip Balog. 

 

Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen, Vladimir Kodba- zamjenik 

načelnika,Vladimir Trstenjak- novinar lista „Međimurje“  i  Darinka  Mikulić zapisničar. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je 

prisutno 13 vijećnika  te otvara raspravu o Zapisniku sa 9. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Vijećnik Vladimir Križaić – u zapisniku sa prethodne sjednice treba upisati da je dužnost 

načelnika da podnese prijavu u izvještaju i on to mora zabilježiti. 

 

Vijećnik Vladimir Sabol –  sada nema primjedbe da nešto nije zapisano već na zapisano. Nije 

dobio očitovanje za pročelnicu, načelnik je dostavio očitovanje za kunu i pol. To bi sada 

trebalo brisati u odluci koju smo donijeli, jer je netočno. 

  

Glasuje se o Zapisniku, te se utvrđuje da je Zapisnik usvojen većinom glasova (12 glasova za 

i 1 glas protiv) 

 

Aktualni sat: 

 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović- sa odgovorima na postavljena pitanja na prošloj sjednici  je 

djelomično zadovoljan. Ima razumijevanja, zna da su bili godišnji odmori, pa se nada da će 

sve što je tražio dobiti na drugoj sjednici. Načelnik je već drugu godinu u mandatu i ispunio 

je imovinsku karticu u kojoj stoji da ima auto Fiat punto  u vrijednosti 5.000,00 kuna koje je 

stekao darovnim ugovorom, a to nije točno.Sada ima drugi automobil . Smatra da treba 

promijeniti podatke  u imovinskoj kartici. Načelnik je bio u 5. mjesecu na sajmu u Minhenu 

ekologija, odvodnja i sl. i zanima ga o čijem trošku i što je to doprinijelo Općini Podturen. 

Raspodjela sredstava udrugama- zanima ga koji su to članovi povjerenstva i kako je 

bodovano. Traži dostavu zapisnika o pregledu i bodovanju. Komentar na postavljenu 

signalizaciju – ima dojam da je previše saobraćajnih znakova postavljeno. Tko je bio  
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projektant? Radar (usporivač prometa) koji je postavljen ne može snimiti iznad 99 km/h. 

Možda bi bilo bolje da se stavi svjetlosno upozorenje da se uspori.  

Vijećnik Vladimir Križaić – Da li je načelnik u vezi Peršaka koji ga je napao u krčmi  kada 

nije reagirao,  da li je poslao izvještaj polici ili šalje samo za „male ljude“ koji malo za 

galamer na općini odmah završe na policiji.Traži da to piše u izvještaju. On će drugi put 

zatražiti od policije da li je načelnik to prijavio. Samo reagira na napad malog čovjeka. Traži 

okončanu situaciju za igralište u Podturnu. Kod crkve u Podturnu  nije  riješena signalizacija i 

ljudi ne znaju kamo treba dalje krenuti glavnom cestom, ako su strane registracije, a u 

Podturnu čovjek ima znak Stop-a  odmah po izlasku sa grunta.  

Vijećnik Josip Balog – u naselju Lončarevo je saniran objekt za boravak djece. Vijećnik 

Vladimir Križaić je vodio radove i svi su mu jako zahvalni na učinjenom. Pročelnik Branko 

Sušec je obećao da će se odmah po uređenju započeti sa predškolskim odgojem. Ogroman 

novac je došao za taj program . Gospodin Sušec se njemu smijao kad ga je za to pitao, a 

novac se razbacuje.On raspolaže svim novcima od osnovnih škola na području Međimurske 

županije. Novac od RO-KO kotača je isto došao kod gosp.Sušeca, on iskorištava svoj položaj. 

Što je u moći načelnika općine da se to pokrene. To je djeci potrebno za tu namjenu. 

Vijećnik Vladimir Sabol – pitanje načelniku: Polovica devetog mjeseca je prošla je prošlo, 

samo se nešto radi u Podturnu, što je sa ogradom oko groblja u Sivici, što je s natječajem za 

„Berek“. Da li postoji geodetska podloga (načelnik je rekao da postoji), nema informaciju da 

je raspisan natječaj. 

Vijećnik Zlatko Vrtarić –  načelnik mu je dao informaciju o uređenju groblja u Sivici i ceste 

prije sjednice. Da li je načelnik razgovarao sa ŽUC-om da li će ŽUC asfaltirati cestu uz 

groblje u Sivici. Što se tiče izgradnje kanalizacije, ne slaže se sa konstatacijm vijećnika 

Hranilovića da će se izgraditi tek 2023.god.Predlaže da se oformi povjerenstvo za pregovore. 

2011.godine je donesena odluka o naknadi za razvoj, opteretili smo sve mještane općine i 

prikupljaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije. Tko je nadležno tijelo koje 

kontrolira prikupljanje sredstava. Međimurske vode imaju obvezu dostave izvještaja općini o 

prikupljenim sredstvima. Općina uvijek može donijeti odluku što će i kako s tim sredstvima, 

općina može donijeti o odluku o obustavi plaćanja naknade. Predlaže da se u povjerenstvo  za 

pregovore oko daljnje izgradnje kanalizacije  imenuje načelnik i članovi iz naselja koja 

nemaju kanalizaciju.  

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – kanalizacija mora biti gotova do 2024.godine. Sada je 

izmijenjena dokumentacija za kanalizaciju. Aglomeracija je nešto drugo, naša dokumentacija 

više ne vrijedi. Raspisan je natječaj za izradu dokumentacije. Ta dokumentacija se ne odnosi 

samo na našu općinu. Mi imamo gotov projekt za kanalizaciju i ne vidi razloga zašto bismo 

mi financirali izmjenu dokumentacije. Boji se da do 2023.god. neće biti gotova. Kako se radi, 

javna nabava, žalbe i ostalo. Nije siguran da će se to moći završiti. Ako kanalizacija bude 

gotova do 2023.  na Sivici(aglomeracija ) plaća večeru. Natječaji se raspisuju i stalno se 

podnose žalbe.Nemaju poduzeća zaposlenih da bi se to moglo izgraditi. 2019. će se raspisati 

natječaj za kanalizaciju ( prema obećanju).  

Vijećnik Vladimir  Križaić – čestita vijećniku Zlatku Vrtariću što se  konačno bavi općinom. 

Tako je i bilo planirano.   Htjeli smo napraviti tijelo koje će upravljati općinom a prvi je bio 

protiv. Što se tiče kanalizacije, mi ćemo čak  imati pumpe za kanalizaciju iz Domašinca.Svi 

rade na energetskim uštedama, a mi ćemo pumpati čak iz Domašinca.  

Vijećnik Zlatko Vrtarić – vijećniku Hraniloviću: projekt kanalizacije se mijenja zbog 

Novakovca, ostalo ostaje isto. Naknadu za razvoj koja se naplaćuje, treba ukinuti ako se bude 

čekalo do 2023.god. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – samo realno govorim kada će se to sve napraviti. Govori 

ono što je istina. Kako rade kanalizaciju  vidljivo je u mjestima u kojima se radi kanalizacija 

trenutno.  Kanalizacija Čakovca je napravljena prije tri godine a kada će naša biti gotova? To 

će biti gotovo možda tek 2025 godine. 
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Načelnik Perica Hajdarović – vijećniku Hraniloviću – što se tiče njegove imovinske kartice, 

podatke će promijeniti, što se tiče njegova odlaska u Minhen, općina nije imala nikakvih 

troškova jer je to u sklopu programa IPARD. Povjerenstvo za udruge – zatražiti će suglasnost 

članova. Zapisnik se može vidjeti u uredu općine. Voziti se mora u skladu s pravilima bez 

obzira na signalizaciju, u naseljima nije vidio da se brzina mjeri trocifrenim brojevima ( za 

pokazivač brzine).Vijećniku Vladimiru Križaiću- neka se zbog incidenta u krčmi obrati na 

policiju. Vijećniku Josipu Balogu – ne razumije što je vijećnik htio reći tko ima novac za 

razbacivanje, općina je predala zahtjev za legalizaciju objekta vrtića i to će se riješiti. Što se 

tiče gosp. Sušeca, neka to riješi sam s njim. Vijećniku Vladimiru Sabolu – ograda oko groblja 

u Sivici, idući tjedan će se raspisati natječaj, što se tiče geodetska podloga za „berek“ postoji, 

ali treba napraviti kvalitetan projekt. Vijećniku Z.Vrtariću – kako je dogovoreno u 7.mjesecu 

ŽUC će taj dio ceste kod ograde groblja u Sivici asfaltirati. Vijećniku Križaiću – to je već 

četvrta verzija projekta kanalizacije, to nije napravljeno bez glave i repa. Tako je odlučila 

Europska komisija. 

Vijećnik Vladimir Križaić – ako načelnik ne želi pisati policiji, onda će on vidjeti što 

dalje.Načelnik mora  podnijeti to u svom izvješću policiji. Tu je načelnik koji se povukao  

prije dvije godine zbog sukoba interesa sa Međimurskim vodama. Načelnik stalno nekoga 

obmanjuje i vara.  

Vijećnik Josip Lepen – muka mu je ovo slušati od vijećnika Križaića. Kakav on ima sukob 

interesa sa Međimurskim vodama. Prikupio je dosta materijala da vijećnika Križaića može 

tužiti. Što se tiče kanalizacije prikupljeni su podaci i jedino je tako moguće napraviti 

odvodnju (prije je bilo planirano 10-20 pročistača što je glupost). Sve odluke vijeća su već 

prije donesene što se tiče pročistača. Vijećnik Križaić opet isto stalno proziva. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – misli da vijećnik Križaić oko kanalizacije nije u pravu . 

Međimurske vode obećaju sve načelnicima, a oni kao načelnici su sretni da se nešto radi. Mi 

imamo izgrađen pročistač i zato je našeg najlakše dograditi. Ulica Matije Gupca koja je 

predviđena za gradilišta- tu nitko neće ništa graditi. Od Međimurskih voda moramo tražiti da 

se nama nešto napravi zauzvrat. Kakvu korist ima općina  od seminara i tim bildinga. 

Žuc gospodari županijskim i lokalnim cestama. Možemo uvažiti njihovo mišljenje  u svezi 

projektiranja i ne moramo. Nisu ni oni najbolji stručnjaci( primjer regulacija prometa Zavrtna 

ulica i kod Pavleka -Celine).  

Vijećnik Josip Balog – replika načelniku na katastrofalan odgovor. On nema sukoba sa gosp. 

Sušecom. On je dobio sve papire za vrtić, a Sušec se ponaša kako želi. Gdje je 

sedamdesettisuća kuna koje je on trebao vratiti. Za takve se stvari dobiva otkaz. 

Vijećnik Vladimir Križaić – vijećnik Lepen sada nije u sukobu interesa, već je prije bio dok 

je bio načelnik. Dvije godine je šutio. 

Vijećnik Josip Lepen – općina Podturen je imala svog predstavnika u Međimurskim 

vodama. Načelnici su bili na sastancima u Međimurskim vodama i nekad su rekli nešto 

protiv.Općina je iz svojih prihoda financirala priključenje na kanalizaciju. Nitko se ne bi 

trebao priključiti na pročistač, a da ne plati općini naknadu jer je samo trafostanica koštala 

petstotina tisuća kuna. Općina od Međimurskih voda treba tražiti ustupke. Sve ostalo je 

prošlost.   

Vijećnik Vladimir Križaić – vijećnik Lepen širi demagogiju. Naša općina je bila podijeljena 

na 3 pročistača. Dok je bio načelnik on sam je otišao Zorčecu i tražio da se to promijeni. 

Lepen je dvije godine šutio. 

Vijećnik Josip Lepen – jednostavno više ne može slušati ove bedastoće od vijećnika 

Križaića. Načelnik je najmanji faktor i najmanje ga se pita . Ako su prije bila planirana tri 

pročistača, a sada jedan . Nikoga nije briga što ljudi razmišljaju o tome. Svi bi htjeli ono što je 

rekao vijećnik Hranilović ( da se napravi nešto Podturnu). Mi možemo zabraniti da se dalje 

gradi kanalizacija. Što ćemo s tim dobiti? Što onda dalje? 

.  
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Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda. Predsjednica vijeća Mirjana Murk čita 

prijedlog Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen u pozivu. 

 

Nakon rasprave (prisutno 13 vijećnika ) v jednoglasno (13 za)  usvojen je  sljedeći: 

 

                                                      Dnevni red: 

 

1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen za 2018.god. 

2.Izvršenje Plana razvojnih programa od 1.01.-30.06.2018.god. 

3.II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2018.god. 

4.II. Izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture na  

    području Općine Podturen u 2018.god. 

5.II.Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture 

6.II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podturen za razdoblje   

     2018-2020.god. 

7. Odluka o uključivanju Općine Podturen u međunarodnu strategiju  

    „ ZERO WASTE 2020“ 

8. Odluka o prestanku koncesije – za obavljanje komunalne djelatnosti  skupljanja , odvoza i  

    odlaganja komunalnog otpada s područja Općine podturen sporazumom stranaka 

9.  Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podturen 

10.Ispravak Izmjene i dopune Statuta Općine Podturen  

11.Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u  

    Novakovcu  

 

 

                                                              Točka 1. 

 

Načelnik Perica Hajdarović – prihodi proračuna iznose 4.226.200,39 kuna , a rashodi 

2.141.810,00 kuna. Čita stavke Proračuna isplate iz Proračuna: Troškove za vijeće, isplate 

naknade za štete, vrtićem, stipendije, obrazovanje, troškove Mjesnih odbora. 

Vijećnik Vladimir Sabol – to su rezultati našeg nerada. Troškovi po mjesnim odborima 

iznose 5 % od planiranog. Igralište u Podturnu se gradi od prošle godine, ostalo su sve neki 

manji zahvati. Doći će do onog njegovog, da će se na kraju godine prenijeti sedam milijuna 

kuna, apelira i na vijećnike da razmisle. Načelnik je „opao s vedra neba“ i nema rezultate. 

Da li ovo ima smisla. Ne vidi u planu što će se di kraja godine napraviti. Nama treba šest 

mjeseci da se neki natječaj raspiše. Sredstva se troše na neke male usluge (signalizacija).Ovo 

više ovako ne ide. Razmišljao je da se uopće ne dolazi na sjednice za tih 250,00 kuna i 

raspravlja jer ne vidi da se tu nešto može pomoći. Jučer je bio sastanak u svezi izrade 

Strategije do 2023.god.Ljudi neće doći jer nas izbjegavaju. Sram ga je reći da je vijećnik. 

Postoje i drugi načini da se vidi kako dalje. Što mislite tko je u komisiji za strateški razvoj. Tu 

su četiri člana HDZ-a, ne voli o tome govoriti, još ništa od planova nemamo napravljeno. 

Neka ljudi daju prijedloge što se treba raditi, ništa se ne događa. Ne vidi se na što se utrošilo. 

Komunalne naknade do 30.6. ništa nismo dobili. Čekovi za komunalnu naknadu trebaju ići u 

četvrtom mjesecu. Da se naplati komunalna naknada. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – uz četiri člana HDZ-a je i on u komisiji. Način na koji je 

on imenovan: dobio je odluku gdje je imenovan, možda je trebalo imenovati više članova. 

Ljudi neznaju što se dešava. Za strategiju možda treba staviti obavijest pred trgovinu da 

mještani dođu . neka se javnost obavijesti.. izvršenje Proračuna je katastrofa. Za ceste je već 

prije sve rekao. Devedeset posto je u pravu. Već je kraj devetog mjeseca, izvođači to ne mogu 

izvesti zbog zauzetosti. Izvršenje proračuna je 16 %. Mi bi trebali potrošiti 80 % u roku tri 

mjeseca. Mjesni odbori kako funkcioniraju. Da li razgovaraju s načelnikom. Konkretno s 

predstavnicima  klubova. Ako ne funkcioniraju, onda bolje da ih ni ne biramo, samo trošimo 
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novce. Troškovi za skele 50.000,00 kuna, a skela Miklavec i Podturen ne radi. Ova u 

Novakovcu još nekako. 

Vijećnik Vladimir Križaić- čestita vijećnicima Sabolu i Hraniloviću na izlaganju. Ove 

godine ćemo uprihoditi 13 milijuna kuna a dva potrošiti. Slaže se sa vijećnikom Sabolom. 

Bolje da imamo izbore nego da se plaća načelnik, zamjenik i predsjednik vijeća. Načelnik 

stalno govori bude, bude, ali ne radi ništa. Poziva predsjednicu da intervenira. 

Vijećnica Marijana Cerovec- brojke oslikavaju situaciju u našoj općini. Do sada nije bila u 

vijeću i htjela je vidjeti kako to funkcionira. Radionica koja je jučer bila, smatra da je trebalo 

oglasiti da se skupi što više ljudi. Većina vijećnika je već bila u vijeću i znaju kako se radi i 

za što se treba zalagati, da ne budu vijećnici sami sebi svrha. Povjerenstvo koje je imenovao 

načelnik – sigurno ga je imenovao s razlogom. Briga o mladim obiteljima treba biti veća da  

ostanu živjeti i raditi u općini. Trebalo bi razmotriti neke od poticajnih mjera za pomoć 

roditeljima. Svaka čast za infrastrukturu, ali ako ne bude ljudi onda ništa od toga. Smatra da 

prioritet treba biti veća briga za mlade.  

Vijećnik Vladimir Sabol – ne misli da je netko došao samo radi sebe da bi ga netko slušao. 

Nakon izbora načelnik je otpisao trojicu vijećnika, deklarirao se kao član HDZ-a. nema ništa 

protiv nikoga. Ne može njemu nitko ništa reći jer je izvješće takvo, da se vidi nerad. Treba 

načelnika prisiliti da radi. Iz izvještaja se vidi da ne radi. Za gđu: Cerovec, šteta što ne zna 

čitati izvještaj. Tu raspravljamo što ćemo raditi. Kad će se urediti Kalvarija, radovi na Sivici. 

Jedino zarade naši tajkunčići sto tisuća ovamo, sto tamo. 

Vijećnik Josip Lepen – nije stigao reći načelniku da ne može zbog zauzetosti poslom biti 

član Povjerenstva za strateški plan, te moli da ga se razriješi. Prihodi proračun a za prvih šest 

mjeseci su dobri. Napominje da su neki od aktera njega kao načelnika prijašnjih godina stalno 

optuživali da  samo troši novac. Onda su govorili su da treba čuvati novac za kanalizaciju, a 

sada ovog načelnika optužuju da ne troši novac iako kanalizacija nije gotova u 5 naselja. 

Nitko nam novce sa računa neće uzeti. Pitanje bi trebalo preusmjeriti na funkcioniranje 

uprave. Treba raditi a ako se ne želi, onda netko treba otići. Traži izvješće što se radi. Tako 

dalje ne ide. Ovo je odraz onoga što se dešava unutar općine.  

  

 Pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  

 ( 11 za i 2 glasa suzdržan ) donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Podturen za 2018.god.  

 

                                                              Točka 2. 

 

Perica Hajdarović, načelnik-  Izvršenje plana razvojnih programa – vezano je uz stavke 

Izvršenja proračuna, a vijećniku Sabolu odgovor. Nisu njega mještani izabrali za načelnika, 

niti njegov program. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – tu se još bolje vidi da sredstva nisu utrošena, još nisu 

gotovi sportski tereni, gume na terenu koje su potrebne. U ambulantu se dosta sredstava 

utrošilo. 

Perica Hajdarović, načelnik – za ambulantu smo dobili sredstva ministarstva u iznosu od 

140.000,00 kuna za fasadu. 

Vijećnik Vladimir Sabol –  on se kandidirao i kao načelnik i vijećnik, a za proračun papir 

govori sve , izvršenje 9 %. 

 

Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (12  za i 

1 glas suzdržan ) donijelo  Izvršenje Plana razvojnih programa od 1.01.-30.06.2018.god. 

 

 

                                                          Točka 3. 
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Perica Hajdarović – načelnik – Mijenja se Proračun jer treba uvrstiti sredstva koja smo 

dobili po prijavama na ministarstva. Za ambulantu, skele, projektnu dokumentaciju javne 

rasvjete. Od troškova se uvrštavaju: nabava kontejnera, nabava hlađenja  i grijanja u 

mrtvačnicama, popravak pločica oko mrtvačnice Podturen i slično.  

Vijećnik Vladimir Križaić – koju projektnu dokumentaciju ćemo ove godine napraviti. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ovo je drugi rebalans. Pita načelnika da li će se to tako sve 

izvršiti, zašto su povećani troškovi poštarine, što se to šalje. Ostale komunalne usluge što  

podrazumijevaju (možda napisati u zagradu). Čista kozmetika, za Božić će opet biti 

uravnoteženje. 

Vijećnik Josip Lepen – Dječja igrališta? Poljski putovi predlaže promjenu na iznos od 

340.000 kuna, povećati sredstva za deratizaciju (komarci), završetak radova na sportskim 

terenima (staza za skok u vis i dalj)-povećati stavku za 300.000,00 kuna. Projekt sanacije 

cesta, izgradnja mlina? Predlaže da općina svim klubovima podmiruje  troškove energenata 

iduće godine iz proračuna   

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – svi načelnici potpisuju za sanaciju ulica nakon izgradnje 

kanalizacije. Bivši direktor Zorčec je sve „gurao“ na općine. Pogledajte kako su uređene 

slovenske ceste. Oni su odmah uređivali lokalne ceste, u boljem stanju su im od državnih 

cesta.Ne treba davati suglasnosti Međimurskim vodama na sve dokumente, neka konkretno 

Općini Podturen naprave fini sloj asfalta po svim naseljima.Za sanaciju cesta nakon izgradnje 

kanalizacije, općine su dizale kredite da bi mogle urediti ceste i ulice. U Međimurskim 

vodama su ga čudno gledali kad im je to rekao. Oni gospodare s našim novcima. 

Perica Hajdarović,načelnik – što se tiče povećanih troškova poštarine, tu se radi o dostavi 

uplatnica i Rješenja za komunalnu naknadu (nova Rješenja a sredstva refundiraju Hrvatske 

vode). Za izgradnju igrališta Podturen prihvaća prijedlog  vijećnika J.Lepena. Sa konta 

izgradnja kanalizacije „skida“ se 300.000,00 kuna, a povećava se stavka izgradnja sportskih 

terena kod OŠ Podturen za 300.000,00 kuna. 

Vijećnik Vladimir Križaić – uređenje Kalvarije u Podturnu – možda bi se mogla provesti 

javna rasprava o urbanističkom uređenju, ove godine da sebar završi projektno rješenje. 

Perica Hajdarović, načelnik – za Kalvariju je dobiveno mišljenje Konzervatorskog odjela 

Varaždin, vijećnik Križaić će biti uključen u izradu projekta. 

Vijećnik Vladimir Križaić – idemo raspisati natječaj, da se vidi tko će dati bolje rješenje. 

Vijećnik Josip Lepen – DVD Novakovec sigurno ide u dogradnju spremišta. Treba im 

doznačiti ove godine sredstva na račun kako je planirano. 

Vijećnik Josip Balog – ovo je proračun općine, a nema niti jedna stavka za naselje 

Lončarevo. Mještani Lončareva se zapošljavaju, pa tako i oni pridonose proračunu 

općine.Nije samo problem vrtić u Lončarevu za romsku djeci već i ostalu djecu. Razgovarao 

je o tome s gosp. Novakom ( predsj.Županijske skupštine). Kao osoba nema nikakve sukobe s 

nikim, samo što se neki ljudi ponašaju kao šerifi. Traži da se iz proračuna daju neka sredstva 

da se može raditi u vrtiću. Neka se i ta stavka uvrsti u proračun. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – objekti udruga, klubova, ribičke kućice – sve je u 

vlasništvu općine. Smatra da bi općina trebala plaćati režijske troškove za sve klubove, kao i 

troškove domara. Ako se plaćaju skelari, onda se mogu i domari klubova.Za iduću godinu o 

tome treba razmišljati kod donošenja proračuna. 

Vijećnik Vladimir Križaić – slaže se sa prijedlogom V.Hranilovića – normalno je da se mora 

uvesti poluprofesionalizam.Za romsko naselje treba dati sredstva iz općinskog proračuna. 

Zašto tu nije uključena ravnateljica škole. Rome treba socijalizirati. 

Vijećnica Marijana Cerovec – škola Podturen organizira predškolski odgoj za 15 učenika. U 

devetom  mjesecu će biti dvije grupe sa produženim boravkom r arome. Ne zna točno na što 

se mislilo u vezi nje kao ravnateljice. Josip Balog je razgovarao sa pročelnikom na županiji. 

Predškolski odgoj se financira iz Ministarstva, a produženi boravak iz Europskog  socijalnog 

fonda. 
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Vijećnik Josip Balog – ravnateljica ne zna situaciju, što je žalosno. Specifična je obuka djece 

u naselju. Tako se socijaliziraju. Do sada su polaznici, djeca iz Lončareva sve svladali u 

naselju do su bili u vrtiću. Sada je ravnateljica izmislila produženi boravak sa gosp. Sušecom. 

On kao predstavnik roma ima sve suglasnosti za predškolski odgoj. Jedini koji mu je dao 

potporu za njegov program je Mladen Novak iz županije. Ostali su se svi organizirali i  

mafijaški troše sredstva. Novac je došao iz fondova Europske unije i namijenjen je za 

obrazovanje Roma.  

Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10  

glasova za, 2 glasa protiv i glas suzdržan) vijeće donijelo II. Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Podturen za 2018.god. 

 

                                                               Točka 4. 

 

Bez rasprave Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom 

glasova (11  glasova za i 2 glasa suzdržan) vijeće donijelo II. Izmjene i dopune  Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na  području Općine Podturen u 2018.god. 

 

                                                               Točka 5. 

 

Bez rasprave Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće 

većinom glasova (12  glasova za i 1 glas suzdržan) vijeće donijelo II. Izmjene i dopune  

Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture . 

 

                                                               Točka 6. 

 

Pristupa se glasovanju(prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 12 za i 1 

glas suzdržan)   donijelo  II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podturen za 

razdoblje  2018-2020.god . 

 

                                                               Točka 7. 

 

Perica Hajdarović, načelnik – Zero Waste –  akcija za smanjenje otpada , međunarodno 

udruženje. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – što mi kao pojedinci dobivam tim. Komunalna poduzeća će 

zarađivati na tome što mi za njih selektiramo  otpad. Koliko će nas to koštati. Da li imamo neki 

benefit za to što odvajamo., ostali u Hrvatskoj još ne odvajaju. 

Vijećnik Vladimir Križaić – sve za što se mi tu obvezujemo, su nama troškovi, čemu „srljati“  

  

 Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10  

glasova za i 1 glas protiv i 2 glasa  suzdržan)  donijelo Odluku o uključivanju Općine Podturen 

u međunarodnu strategiju „ ZERO WASTE 2020“. 

 

                                                                Točka 8. 

 

 Perica Hajdarović – pred vijećem je Sporazum između Murs-ekoma i Prekoma u vezi daljnjeg 

prikupljanja otpada.  

Vijećnik Vladimir Križaić – sad su svi zadovoljni , isto kao i načelnik koji je prešao u HDZ. Svi 

su bili zadovoljni odvozom smeća od strane Murs-ekoma. Radiković je rekao da budeš kažnjen, 

ako ne predaš otpad. Mještani ne žele nove kante. Radi se protiv volje naroda, narod će biti 

nezadovoljan.  
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Vijećnik Vladimir Sabol – članak 6. biorazgradivi otpad, očekivao je cijene, da se vidi da li će se 

uzeti kanta ili ne. Od 1.10. će oni početi „zujati“ po općini. Gdje su cijene, da se bar zna ljudima 

objasniti? Neka ih načelnik dostavi vijećnicima barem na e-mail.  

Vijećnik Zlatko Vrtarić – načenik nije niša kriv. Još traje koncesija i treba donijeti odluku.                                                    

Perica Hajdarović,načelnik – vijećniku Križaiću – to su gluposti da je HDZ tu nešto 

napravio. Vijećniku Sabolu – svi mještani će biti obaviješteni o odvozu otpada na javnim 

tribinama.Cijene usluga mogu sepogledati na Internet stranicama PREKOM –a. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – mještane treba obavijestiti o tribinama i zalijepiti 

obavijesti po „banderama“. 

Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11 

glasova za i 1 glas protiv i 1 glas  suzdržan)  donijelo Odluku o prestanku koncesije – za 

obavljanje komunalne djelatnosti  skupljanja , odvoza i odlaganja komunalnog otpada s 

područja Općine podturen sporazumom stranaka. 

 

                                                                  Točka 9. 

 

Bez rasprave pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  

(13 glasova za)  donijelo Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine 

Podturen. 

 

                                                                 Točka 10. 

 

Perica Hajdarović, načelnik – Ured Državne uprave u Međimurskoj županiji je nadležan za 

kontrolu akata, Prilikom kontrole Statuta  uočena  je  nepravilnost u  koju prema preporuci  treba 

ispraviti, stoga je odluka pred vijećem. 

 

Pristupa se glasovanju. Pristuno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za) 

donijelo:  Ispravak Izmjene i dopune Statuta Općine Podturen. 

 

                                                                  Točka 11. 

 

Perica Hajdarović, načelnik –  nakon svih  zakonski provedenih procedura,  pred 

vijećnicima je  konačna odluka za DPU „Mali vrti“. 

 

Pristupa se glasovanju. Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za) 

donijelo Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Mali 

vrti“ u  Novakovcu . 

 

 

 

Dovršeno u 22:20                                                            Predsjednica Općinskog vijeća: 

Zapisničar:  

Darinka Mikulić                                                                              Mirjana Murk                                     

                                                                                                                     


