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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen, 19.07.2021. 
 
 
                                                                                Z A P I S N I K 
 
                       Sa 2.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 19.07.2021. u vijećnici  
Općine Podturen s početkom u 18 sati. 
 
Sjednicu je pozivom Klasa:023-01/21-01/10, UR.BROJ:2109-/13-01-21-01 od 14.srpnja, 
2021. sazvao predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pisanim putem, te je predsjedavao 
sjednicom. 
 
Prisutni vijećnici :Josip Lepen,  Damir Srpak, Marijana Cerovec, Petra Jambrošić, Marta 
Novak, Mladen Božić, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Sabol, Dražen Posavec, Mirjana 
Murk, Vladimir Križaić i Slavko Kocijan.   
 
Još su prisutni: Perica Hajdarović- načelnik Općine Podturen, pročelnica  Jedinstvenog 
upravnog odjela Ruža Šmitran, novinar lista „Međimurje“  i Darinka Mikulić- zapisničar.  
 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pozdravlja vijećnike i ostale nazočne, te otvara 
raspravu o Zapisniku sa 1. sjednice Općinskog vijeća. 
 
Glasuje se o Zapisniku  ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je isti  jednoglasno usvojen 
(13 za) bez rasprave. 
 
Aktualni sat: 
 
Vijećnica Mirjana Murk - mjesni odbori su neaktivni, konkretno MO Novakovec. Od 
konstituiranja  nisu održali sjednicu, MO Podturen nije ništa bolji. Sada su godišnji, ali smatra 
da bi se trebali aktivirati oko problema.  
Perica Hajdarović načelnik - potaknuti će ih na rad. 
 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović  otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu koji 
je vijećnicima dostavljen uz z Poziv za sjednicu. 
Vijećnik Vladimir Sabol - bilo je dogovoreno da će na sjednici biti i prijedlog ukidanja poreza 
na potrošnju za ugostitelje. 
Perica Hajdarović, načelnik  - još se nisu svi usuglasili oko ovog prijedloga. 
 
Nakon rasprave glasuje se o predloženom Dnevnom  redu ( prisutno 12 vijećnika) te se 
utvrđuje da je isti  jednoglasno usvojen (12 za).  
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                                                        Dnevni red: 
 
1.  Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
2.  Odluka izboru Odbora za financije i proračun 
3.  Odluka o izboru Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
4.  Odluka o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja 
5.  Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata 
6. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam 
7. Odluka o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
8. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
9. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog   
     zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen 
10.Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u  
     vlasništvu Republike Hrvatske 
11. Odluka o izboru Socijalnog vijeća 
12. Odluka o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine  
    Podturen 
13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
    Republike Hrvatske na području Općine Podturen 
14. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom  
     upravnom odjelu Općine Podturen 
15.  Odluka o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Podturen 
16.  Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen 
17.  Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt: Rekonstrukcija poslovne zgrade i  
      prenamjena u sportski centar i novo formiranje katastarske čestice 
 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović napominje da su predloženu članovi odbora i 
Povjerenstva usklađeni sa rezultatima izbora i dogovorom izabranih vijećnika. 
 

Točka 1. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. 
 

Točka 2. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku izboru Odbora za financije i proračun. 
 
                                                                             Točka 3. 
Izmjena - 2. Cerovec Franjo ( Križaić Vladimir - briše se)  
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o izboru Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša 
                                                                             Točka 4. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja 
 
                                                                              Točka 5. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )   
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donijelo Odluku o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata 
                                                                                                                             
                                                                       Točka 6. 
 Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam 
 
                                                                      Točka 7. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
 
                                                                     Točka 8. 
 
Izmjena - Član 3 .Krznar Franjo ( Vrtarić Zlatko- briše se). 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 
                                                                   Točka 9. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog   
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen 
 
                                                                 Točka 10. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u  
vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
                                                                 Točka 11. 
Izmjena član 3.  Rudolf Rajf ( Juras Matija- briše se) 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o izboru Socijalnog vijeća. 
 
                                                                  Točka 12. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine  
Podturen. 
 
                                                                 Točka 13. 
 
Ruža Šmitran , pročelnica- OPG Kovačić, Herman i Novak - istekli su zakupi i potrebno je 
raspisati novi natječaj . U privitku odluke su tablice o ostvarenom prihodu od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta. 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
Republike Hrvatske na području Općine Podturen. 
 
                                                                Točka 14. 
Perica Hajdarović, načelnik - proveden je  nadzor  Službe za inspekciju lokalne i područne  
(regionalne) samouprave nad radom tijela i  zatraženo je da se odluka uskladi.  
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Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom  
 upravnom odjelu Općine Podturen. 
 
                                                                  Točka 15. 
Perica Hajdarović, načelnik - kako više nema zamjenika načelnika -  privremeni zamjenik 
načelnika je vijećnik Slavko Kocijan. 
 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Podturen 
 
                                                                   Točka16. 
Perica Hajdarović, načelnik - ista odluka o prodaji  je već bila donesena, ali nije je bilo 
moguće provesti. Čestica nije gruntovno stajala na općinu. Bilo je sporno tko je uopće 
vlasnik. Bila su upisana dva vlasnika: bivši Medicinski centar i Trgocentar. Sudska komisija je 
izišla na teren i utvrdila da je vlasnik čestice Općina Podturen. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović - traži da se definira ulica uz česticu. 
Vijećnik Vladimir Križaić -  Što je sa zahtjevom za kupnju zemljišta  koje hoće kupiti Slavko 
Zobić, zašto se to ne rješava?  
 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen.                                                                                 
 
                                                                      Točka 17. 
Perica Hajdarović, načelnik - već duže vrijeme se raspravlja o ovom projektu koji bi se 
predložio na mjeru 7.4.1. Vrijednost projekta je cca 10.000.000,00 kuna. Garaže i prostorije 
NK Podturen se ruše, i adaptira se postojeći dio zgrade PZ.  Prema projektantima, ova čestica 
je premala za izgradnju  adekvatnog vrtića (broj djece). Čestica bi trebala biti znatno veća.  
Vijećnik Vladimir Sabol - ovo mu je prva vijest o tom objektu. Nije protiv, ali ako se o tome 
raspravlja hoće znati. Taj objekt je bio kupljen za vrtić i bio je za to. Vlasnica vrtića u Sivici je 
već bila zatražila da se u Prostornom planu općine, u Sivici predvidi gradnja vrtića i to bivši 
načelnik zna. Ako je nešto već bilo predviđeno i postoji prikladna čestica, onda bi o tome 
trebalo razmišljati, da se vrtić napravi u Sivici koja je svima „uz put“, a ne da se planira 
kupnja zemljišta od 60 tisuća EUR-a za gradnju vrtića.  
Vijećnica Marijana Cerovec - bila je za kupnju objekta PZ za gradnju vrtića, jer je bilo 
planirano sve u cjelini uz školu. Nije zadovoljna da se pitanje gradnje vrtića odgađa i smatra 
da je to važnije od prostorija NK jer je djece sve manje. 
Vijećnik Dražen Posavec -smatra da je prostor za NK jednako važan kao i vrtić (sve to koriste 
djeca). 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović -izgradnjom ovog objekta svi će biti na dobitku. 
Predviđene su prostorije za udruge koje će se moći koristiti za razne prigode. 
Perica Hajdarović, načelnik - mailom će poslati svim vijećnicima Idejno rješenje. 
Vijećnik Vladimir Križaić - apsurd je da se tu ne može graditi vrtić. To je odličan prostor za 
vrtić. To su vladajući već riješili s Lepenom. Dosta putuje i vidio je sportske objekte koji su 
izgrađeni slično kao u Novom selu Rok (prostorije NK).Moguće je to tako napraviti. Sivica je 
dobra lokacija za vrtić. Nije protiv izgradnje objekta NK. Na naše sportske terene dolaze 
trenirati čak i pojedinci iz Čakovca. 
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Vijećnik Josip Lepen- izgradnja vrtića nema veze s njim . Dok je bio načelnik nije bio 
zainteresiran za gradnju vrtića. Njegovo je mišljenje da je  vrtić potreban, ali da treba  biti 
privatni, a ne općinski. 
Vijećnik Vladimir Križaić - vrtić treba biti općinski i vlast se treba pokrenuti. Nismo ništa 
napravili kao ostale općine. Nemamo niti jedan pogon ( komunalni i sl.). 
Vijećnica Mirjana Murk - slaže se sa stavom ravnateljice ( vijećnice M.Cerovec), da općina 
ima svoj vrtić, nije protiv sportskog centra, za slijedeće vijeće treba pripremiti prijedlog. 
Potpredsjednica Vijeća Marta Novak - pohvaljuje rad teta u privatnim vrtićima na području 
općine, ali je mišljenja da vrtić treba biti općinski. Podržava izgradnju sportskog centra, ali 
mladim ljudima s područja općine je potreban i vrtić. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović - Neka JUO općine pripremi troškove vrtića po 
grupama i koliko bi to koštalo općinu. Koliki  udio u plaćanju je općine , a koliki roditelja. 
Pročelnica Ruža Šmitran - postojeći privatni vrtići nemaju kapaciteta da prime svu djecu. 
Vijećnik Josip Lepen -mišljenja je da bi područne škole trebalo „pretvoriti“ u vrtiće. 
Vijećnik Dražen Posavec - treba znati kakav vrtić nama treba. Koliki kapacitet vrtića. 
 
Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za )  
donijelo  Odluku o suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt: Rekonstrukcija poslovne zgrade i  
prenamjena u sportski centar i novo formiranje katastarske čestice. 
 
Dovršeno u 18:53 
 
Zapisničar Darinka Mikulić 
 
 
                                                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                                     Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif. 


