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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODTUREN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen,17.08.2022.god. 

 

                                                                  Z A P I S N I K 
 
      sa 8.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,17.08.2022.god od 8-14 sati., 
Poziv za održavanje sjednice  vijećnicima je  upućenim elektronskom  poštom uz  prethodni 
telefonski kontakt  sa svim vijećnicima  Općinskog vijeća Podturen sa obrazloženjem 
načina održavanja sjednice.   
 
Sjednicu je pozivom Klasa :021-05/22-01/09 ,UR.BROJ:2109/13-01-22-01 od 13.08.2022.god. 
sazvao predsjednik Općinskog vijeća Podturen Vjenceslav Hranilović.  
 
Za sjednicu  je predložen predlažem sljedeći:  D N E V N I   R E D:  

1. Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Podturen 

2. Odluka o ispravku odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen 

Uz poziv je dostavljeno i pojašnjenje: 

Vijećnici mogu u predviđenom periodu održavanja tražiti pojašnjenja, upućivati prijedloge i 

sl. putem maila ili telefonskim putem. Upućeni prijedlozi, pitanja i odgovori dostaviti će se 

odmah svim članovima.  

Svoju suglasnost ili protivljenje prijedlogu odluke, vijećnici daju do kraja vremena 

predviđenog za održavanje sjednice. Ako je odluka donesena na način predviđen Statutom i 

Poslovnikom, Općina  će o istom odmah po zaključenju sjednice, obavijestiti sve članove. Ako 

odluka nije donesena ovim putem, zbog nemogućnosti postizanja suglasnosti ili potrebe za 

održavanjem sjednice na uobičajeni način, ista će se sazvati naknadno. 

Dana 17.08.2022. 8:01  vijećnik Josip Lepen dostavlja očitovanje: 

„1. Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Podturen - ZA; 2. Odluka o ispravku odluke o prodaji 

zemljišta u vlasništvu Općine Podturen ZA“ 

Dana 17.08.2022.  u 9:52 vijećnik Krešo Balog dostavlja očitovanje:„Suglasan sam“ 

Dana 17.08.2022. u 10:01 -  vijećnik Marta Novak  dostavlja očitovanje o točkama Dnevnog 

reda:„Slažem se sa svim točkama Dnevnog reda ove sjednice“ 

Dana 17.08.2022.  u 10:12 - vijećnik Vladimir Sabol dostavlja upit: 
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 Pitanje za koju namjenu se kupuje dotično zemljište. Kaj je to tak hitno,kaj se nebremo 

okupiti u živo. 

Dana 17.08.2022. u 10:14 - vijećnik Dražen Posavec  dostavlja očitovanje o točkama 

Dnevnog reda 

„Slažem se sa dnevnim redom. Točka 1.  - protiv;  Točka 2.  - suglasan“ 

 
Dana 17.08.2022. god. u 10:30 -  vijećnik Marijana Cerovec dostavlja očitovanje: 

„Javljam se po pitanju glasovanja za obje točke dnevnog reda i izjašnjavam se potvrdno odn. 

prihvaćam ih.Grunt u centru Podturna može imati višestruke namjene i važno je da je u 

vlasništvu Općine, naravno kupnjom po prihvatljivoj cijeni“. 

Dana 17.08.2022.  u 10:30 - vijećnik   Petra Jambrošić dostavlja očitovanje:  

„Suglasna sam sa svim točkama Dnevnog reda“ 

Dana 17.08.2022.god.  u 11:11 vijećnik Damir Srpak dostavlja očitovanje: 

„ Po obje točke dnevnog reda izjašnjavam se potvrdno!“ 

Dana 17.08.2022. u 12:06 - načelnik Perica Hajdarović dostavlja odgovor vijećniku 

V.Sabolu: Poštovani, kako smo o ovome već razgovarali nekoliko puta, kao i na prošloj 

sjednici vijeća, a radi se o 12 000 m2 zemljišta koje će se u budućnosti koristiti i za poslovne, 

društvene i javne namjene 

Dana 17.08.2022.  u 12:14 - vijećnik Vladimir Sabol dostavlja očitovanje: 
 „1.točka   Protiv ; 2.točka.   Za 

Dana 17. o8.2022. god. u 12:35  vijećnik Slavko Kocijan dostavlja očitovanje: 

„Slažem se po točki 1. i 2.“ 

Dana 17.08.2022.god. u 12:53  - vijećnik Vjenceslav Hranilović dostavlja očitovanje: 

»prihvaćam dnevni red i glasam ZA. 
pod točkom: Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Podturen,nemam pitanaja i glasam ZA. 
pod točkom: Odluka o ispravku odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine 
Podturen,nemam pitanaja i glasam ZA .« 
 
Dana 17.08.2022. u 13:10 -  vijećnik Mladen Božić dostavlja očitovanje o točkama Dnevnog 

reda.„Proučio sam sadržaj u privitku . To jako loše izgleda u centru naselja. SLAŽEM SE sa oba 

2 točke dnevnog reda. Kupiti, srušiti, počistiti, spojiti čestice u jedno, pripremi prostor  za 

nešto korisno, naprimjer Starački dom ili nešto potrebno u budućnosti. Bilo bi dobro ako 

malo puste na cijeni ali ako drugačije ne može mislim da je cijena za centar prolazna“. 

Dana 17.08.2022. u 13:29 -vijećnik  Rudolf Rajf dostavlja mail  s očitovanjem: 
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„Pod prvom točkom sam protiv a za drugu točku sam za.“ 

Dana 17.08. 2022.  u 13:48 - vijećnica Mirjana Murk, dostavlja mail sa očitovanjem :  
 
„slažem se sa dnevnim redom. Što se tiče sjednice itekako smo se mogli sastati i raspraviti. 
Isto tako  predsjednika Općinskog vijeća  molim da ubuduće šalje  poziv vijećniku Rudolfu 
Rajf . 1.točka Protiv 2.točka ZA“. 
 

Nakon primljenih izjašnjenja  vijećnik utvrđuje se da je za prijedlog : 

  Prijedlog 1. Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Podturen 

 Utvrđuje se da je glasovanju pristupilo 13 vijećnika, a glasovanjem je utvrđeno da se   9   

vijećnika  izjasnilo  ZA,   4 vijećnika protiv, te se utvrđuje da je Općinsko vijeće većinom 

glasova  ( 9 ZA) donijelo Odluku o kupnji nekretnina u k.o. Podturen 

Prijedlog 2. Odluka o ispravku odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen 

Utvrđuje se da je glasovanju pristupilo 13 vijećnika, a glasovanjem je utvrđeno da se  13   

vijećnika  izjasnilo  ZA, te se utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno  (13 ZA) donijelo: 

Odluku o ispravku odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen 

 
Napomena: U privitku ovog Zapisnika nalazi se lista ( e mail poziv i očitovanje vijećnika) 
pozvanih vijećnika  Općinskog vijeća Podturen sa izvješćem o dostavi  poziva za sjednicu,  
te o pojedinačnom  glasovanju vijećnika koji su pristupili glasovanju u pisanom obliku  po 
svim  točkama Dnevnog reda. 
 
Pošto je vijećnicima dana mogućnost pisanog izjašnjavanja po točkama do 14 sati istog 
dana,   utvrđuje se da je sjednica trajala do 14 sati. 
                                                                
 
 
                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća: 
Zapisničar:  
Perica Hajdarović                                                        Vjenceslav Hranilović, bacc.ing.aedif.                                     
   

 

                                                                                                                  


