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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODTUREN 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen,29.07.2019.god. 

 

                                        Z A P I S N I K 
 

      sa 16.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,29.07.2019.god. u prostorijama 

Općine Podturen s početkom u 20 sati. 

 

Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/19-01/9,  UR.BROJ:2109/13-01-19-01 od 

24.07.2019.god. sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim 

putem, te je predsjedavala sjednicom.  

 

Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Petra Jambrošić, Zlatko Vrtarić, Vladimir Križaić, 

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

Marijana Cerovec i Josip Balog. 

 

Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen,  MladenVugrinec,član MO 

Novakovec, Vladimir Trstenjak(list „,Međimurje“ ) Dora Vadlja list“Medimurske novine” i 

Darinka  Mikulić zapisničar. 

 

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

prisutno 11 vijećnika,  te otvara raspravu o Zapisniku sa 15. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Glasuje se o Zapisniku. Prisutno 11 vijećnika , te se utvrđuje da je Jednoglasno usvojen 

Zapisnik sa 15.sjednice (11 za).   

 

Aktualni sat: 

Vijećnica Marijana Cerovec –pitanje načelniku – zanima je kada će se nastaviti izgradnja 

kanalizacije u ostalim naseljima. Što se radi po tom pitanju? 

Perica Hajdarović, načelnik – trenutno se radi na  izmjenama projektne dokumentacije 

kanalizacije, Do 15.10.treba napraviti projekt, onda se ide na prijavu na fondove  i traži izvođač. 

Nema dovoljno izvođača radova i bude problema.   

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – kada je projekcija za  završetak radova. Koliko je shvatio 

građevinska  dozvola bude tek na proljeće. Nada se da će se projekt završiti do 2023.godine. 

 

Pošto više nema pitanja otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda. 

 

Predsjednica vijeća Mirjana Murk – imamo dopunu Dnevnog reda (dopuna načelnika ), te 

predlaže da se u Dnevni red uvrsti točka: Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika 

i namještenika,  te predlaže da se se točka 2 pomakne na točku 3., a  točka 2  uvrsti u Dnevni 

red,te čita prijedlog  Dnevnog reda sa dopunom: 

 

                                                 Dnevni red: 

 

1. Odluka o donošenju II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen 
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2. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Podturen 

 

3. Glasovanje o povjerenju predsjednice Općinskog vijeća Općine Podturen 

 

 

Glasuje se o prijedlogu Dnevnog reda ( prisutno 11 vijećnika), te se utvrđuje da je 

jednoglasno (11 za) usvojen Dnevni red. 

                                           

                                          

 

                                                              Točka 1. 

 

Perica Hajdarović, načelnik – potrebno je donijeti  Odluku o izmjenama i dopuni Prostornog 

plana, zbog projekta kanalizacije i pročistača otpadnih voda. Istu Odluku su donijele i susjedne 

općine. 

Vijećnik, Vjenceslav Hranilović – napominje da se izmjena projektne dokumentacije radi 

zbog nekog drugog. Sve je već bilo gotovo što se tiče projeketa, a onda je došla nova 

aglomeracija . Ovaj trošak bi trebalo općini nadoknaditi. Sve oko kanalizacije smo sami plaćali. 

I trafostanicu i troškove vođenja investicije. 

 

Glasuje se o prijedlogu ( prisutno 11 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10 

za i 1 glas suzdržan) donijelo Odluku o donošenju  II.Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Općine Podturen 

  

 

                                                              Točka 2. 

 

Perica Hajdarović, načelnik – iz Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji smo dobili 

upute da se izmjeni pravilnik o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa zakonom i  

utvrde potrebna nova radna mjesta, za koja je potrebno donijeti koeficijente za obračun plaća, 

te je pred vijećem prijedlog. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović- predlaže da komunalni redar ima koeficijent 1,34 isto kao i 

administrativni referent, s obzirom da radi na terenu (povećanje od 0,02). 

Perica Hajdarović, načelnik – prihvaća amandman vijećnika V.Hranilovića. 

Glasuje se o prijedlogu (prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 11 za) 

donijelo Oluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Podturen. 

 

 

                                                              Točka 3. 

 

Predsjednica vijeća Mirjana Murk- dobila je dopis pet vijećnika 15.7.2019.god.kojim traže 

smjenu predsjednice vijeća, da se glasa o nepovjerenju predsjednici. Čita dopis i nema tome 

ništa dodati, te otvara raspravu. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ispravlja predsjednicu „traži se glasovanje o povjerenju 

predsjednici vijeća.“ Prije formiranja vijeća sve je bilo dogovoreno.Pola mandata će biti 

predsjednik iz SDP-a a drugu polovicu vijećnik Vladimir Križaić s nezavisne liste. Više od pola 

mandata predsjednice je prošlo i nije se poštivalo ono što je dogovoreno na zajedničkom 

sastanku. 

Vijećnik Branko Krnjak – o povjerenju predsjednici se ne može glasovati na ovaj način. Može 

se glasovati o nepovjerenju.Ona je već  izabrana jednoglasno od  strane svih vijećnika. 
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Vijećnik Vjenceslav Hranilović – predsjednica krši Statut. Glasuje se o povjerenju 

predsjednici vijeća. 

Vijećnik Branko Krnjak – čita  članak Statuta(68.) kojim se definira glasovanje o izboru 

predsjednika vijeća i razrješenju predsjednika  vijeća i navodi da nigdje u  Statutu ne piše da se 

glasuje o povjerenju, te se nema o čemu odlučivati. 

Vijećnik Vladimir Križaić – mora se glasovati o točki dnevnog reda onako kako je navedena 

u dnevnom redu.Povjerenje predsjednici je dano na dvije godine. Traži  da se glasuje o 

povjerenju predsjednici. 

Predsjednica vijeća Mirjana Murk – vijećnik Križaić je lagao da postoji  „spasovska 

koalicija“. Problem je nastao kad su ga napustili načelnik i vijećnici sa njegove liste, Slavko 

Kocijan i ZlatkoVrtarić. 

Vijećnik Zlatko Vrtarić – osjeća se dužnim javiti za komentar. Ta koalicija se raspla već u 

dogovorima oko formiranja vlasti.Vijećnici  Križaić, Sabol i Hranilović su tražili da se formira 

savjetodavno tijelo načelnika  koje bi imalo mjesečnu naknadu. Tome su se suprostavili  ostali 

članovi  (Vrtarić i Kocijan). Naknada bi iznosila 700,00 kuna mjesečno. Taj prijedlog 

jednostavno nisu mogli prihvatiti, kao ni usmeni dogovor.Smatra da predsjednica vijeća 

kvalitetno obavlja svoju funkciju. 

Vijećnik Vjeceslav Hranilović – što to znači „kvalitetno obavlja funkciju.“Nije rečeno da ona 

nekvalitetno obavlja funkciju već da se moralno ogriješila o funkciju. Već dulje vrijeme traži 

podatke koliko je tko plaćen u protekle dvije godine. 

Vijećnik Slavko Kocijan – ne za protekle dvije, već unatrag šest godina traži podatke za sve 

koji su ostvarili prihode i koliko su plaćeni. Problem je nastao kad je vijećnik Križaić htio 

utjecati na načelnika.On je nezavisni vijećnik, a vijećnik Križaić traži da ima tri glasa. U 

dogovorima  vijećnik Križaić nije uspio biti predsjednik vijeća. 

Vijećnik Vladimir Križaić – vijećnik Kocijan govori neistine, izabran je na nezavisnoj listi. 

HDZ je kupio načelnika, Sad je trenutak da se kaže tko je vlast u općini HDZ i SDP. 

Vijećnik Slavko Kocijan – on je nezavisni vijećnik. Kao nezavisni vijećnik  je objavio svoj 

program. Vijećnik Vladimir Križaić je izjavio da je izišao iz koalicije.Nije sa V.Križaićem. On, 

vijećnik Križaić je promijenio stranu. 

Vijećnik Vladimir Sabol – razgovaramo  kao da nije bilo koalicije. Poslije izbora su bili 

zajedno SDP, HSLS, HSS i nezavisni. Dogovor je bio da HDZ bude u oporbi.On i kolega 

Hranilović su bili ti koji su mogli prevagnuti i „lijevo“ i „desno“.Bili su uvjereni da imaju 

načelnika. Nastao je problem što je načelnik član HDZ-a. Bio je i problem tko će biti 

predsjednik vijeća. Na sastanku je bio i predsjednik Županijskog SDP-a  M.Novak i 

dogovoreno je da će se ići sistemom „dva na dva“. Dogovoreno je da predsjednik vijeća bude 

dvije godine iz SDP-a i dvije iz Nezavisne liste. Na tom sastanku on i kolega Hranilović su se 

izjasnili da ne traže ništa za sebe.Nema ništa protiv načelnika. Neke odluke podržava,a neke ne 

jer misli da nisu dobre.Što se tiče kolegija načelnika tu je mogao biti i netko iz HDZ-a.Smatra 

da ako se osam ljudi dogovori, onda je to to. Što se tiče vijećnika  Slavka Kocijana, on nije 

nezavisni vijećnik već je  on je izabran na Nezavisnoj listi Vladimira Križaića. 

Vijećnik Josip Balog – on je nezavisni vijećnik i nije mu svejedno što je morao staviti svoj 

potpis na ovaj prijedlog.Predsjednica vijeća je pozvala na sjednicu vijećnika koji nije član 

romske nacionalne manjine, nego je vijećnik SDP-a.Taj gospodin je nama u Podturen došao 

držati lekciju o ponašanju. Svima  je pričao da je on uništio ideju Josipa Baloga o vrtiću. Drugi 

dan je došao na Dan općine, na proslavu, a isti je bio u zatvoru i osuđen je kao kriminalac zbog 

krađe kokošiju, takav je to čovjek. 

Predsjednica vijeća Mirjana Murk – ona ima pravo pozvati koga hoće, traži od vijećnika 

Baloga da ne govori tako o osobi koje nema tu. 

Vijećnik Josip Balog – njega nema tko braniti ako neće on sam.Što tu ima dolaziti taj čovjek i 

govoriti da su svi ostali iznenađeni  kao je on govorio. Taj čovjek je došao na općinu u svojstvu 

kandidata sa Veljkom Kajtazijem i rečeno mu je da surađuje samo sa njima, ne sa vijećnikom 

Balogom koji je legalno izbran. On bi tu htio postavljati svoje timove.Zašto je to morao biti baš 
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Matijaš Oršuš.Kad je u Pribislavec došao ministar Božinović, Matijaša Oršuša nisu pustili. Ne 

želi da probleme  Podturna rješava netko drugi osim njega kao  izabranog vijećnika. 

Mirjana Murk, predsjednica vijeća – ona u goste poziva koga hoće. Sa saborskim 

zastupnikom V.Kajtazijem i M.Oršušom je dogovarano oko zajedničkog angažmana  izgradnje 

igrališta u naselju Lončarevo.Pita vijećnika J.Baloga da li je istina da je dolazio kod nje doma 

i tražio 50.000,00 kuna pomoći za igralište. Ona zove koga hoće i zastupati će sve jednako, ne 

znaima je mišljenje J.Baloga. 

Vijećnik Josip Balog – predsjednici vijeća – ona ne može zvati na općinu koga hoće. Neka 

zove u svoju kuću koga hoće.On je vijećnik općinskog vijeća i ima pravo govoriti što hoće. 

Perica Hajdarović, načelnik – vijećnik V.Sabol je rekao istinu na početku. Sve je počelo kad 

se koalicija nije mogla doovoriti oko odbora, tj.vijećnici se nisu mogli dogovoriti. On kao 

načelnik je odabrao ljude s kojima može raditi. To nema veze s HDZ-om.Poziva još jednom 

sve da se zajednički radi. On je spreman raditi sa svima koji hoće. 

Vijećnik Vladimir Križaić – načelnik je kupljen od strane HDZ-a. Već više puta su ga i prije 

prevarili, traži glasovanje o povjerenju predsjednici vijeća. 

Mirjana Murk, predsjednica vijeća – on je predsjednica vijeća i potrebno je osam glasova za 

njeno razrješenje.Na vezi ima pravnika.Prijedlog na glasovanje može staviti samo ovako: Tko 

je za razrješenje predsjednice vijeća? Na dnevni red je stavila točku, onako kako su to tražili 

vijećnici kako je predložena.Točno je propisano kako se glasa o povjerenju predsjednici 

vijeća.Već godinama trpi uvrede od strane  nekih vijećnika zbog svog političkog angažmana. 

Vijećnik Vladimir Križaić – traži da predsjednica na glasovanje da prijedlog onako kako je 

predloženo u dnevnom redu. Ako ne, onda će poduzeti druge korake. 

Vijećnik Vjenceslav Hranilović – nema ništa protiv uspjeha  predsjednice vijeća, želi svima sve 

najbilje. Još uvijek čeka odgovore na svoja pitanja. Nije zločest čovjek. 

Vijećnik Branko krnjak- ovako formulirana točka ne može ići na glasanje. Nije po Statutu i po 

Poslovniku.ne može glasovati o nečemu što ne postoji u Statutu. 

Vijećnik Vladimir Križaić – on traži da se glasuje jer postoji povjerenje, i traži da se glasuje 

o povjerenju. 

Vijećnik Branko Krnjak – traži da se preimenuje točka dnevnog reda u razrješenje. 

Vijećnica Marijana Cerovec – s obzirom da kolega vijećnik Križaić spominje pravnu osnovu, 

a mi smo tu više zbog javne uloge nego privatne. Vijeće ne može odlučivati  o privatnim 

mišljenjuma, konstrukcijama i slično. 

VijećnikVladimir Križaić – postupa u skladu s zakonom, ništa ne krši i traži da se to provede. 

Predsjednica vijeća Mirjana Murk-  postavlja pitanje – da li se slažete da se preformulira 

točka o razrješenju predsjednice vijeća , ako se vijećnici ne slažu, onda odgađa sjednicu vijeća 

za mjesec dana. 

Vijećnici protestiraju i predsjednica vijeća traži glasovanje o prijedlogu „Tko je da se izglasa 

nepovjerenje predsjednici vijeća?”. 

 Prisutno 11 vijećnika, te  se konstatira da nitko osim vijećnika V.Hranilovića nije digao ruku. 

Protiv  razrješenja 7 glasova, 3 glasa suzdržan i 1 glas za razrješenje 

 

Utvrđuje se da prijedlog nije usvojen glasovanjem.                                                                

 

                                                                

                                                                    

 

Dovršeno u 22:20                                                            Predsjednica Općinskog vijeća: 

Zapisničar:  

Darinka Mikulić                                                                              Mirjana Murk                                     

                                                                                                                     


