
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen,31.03.2022. 

                                                                            Z A P I S N I K 

Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 31.03.2022. u vijećnici Općine 
Podturen s početkom u 19:30 sati. 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/22-01/01 ;URBROJ:2109/13-01-22-01 od 25.03.2022. 
sazvao predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pisanim putem, te je predsjedavao 
sjednicom. 

Prisutni vijećnici : Damir Srpak, Marijana Cerovec, Josip Lepen, Petra Jambrošić, Marta 
Novak, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Sabol, Jurica Rajf, Mirjana Murk, Krešo Balog, 
Mladen Božić, Slavko Kocijan i Franjo Cerovec.   

Nisu  prisutni  vijećnici: Dražen Posavec  (opravdao izostanak). 

Još su prisutni: Perica Hajdarović- načelnik Općine Podturen, novinarka Dora Vadlja 
“Međimurske novine“  i Darinka Mikulić zapisničar.  

Predsjednik vijeća, Vjenceslav Hranilović pozdravlja sve nazočne i otvara raspravu o Zapisniku 
sa 5.sjednice Općinskog vijeća. 

Vijećnica Mirjana Murk - pohvaljuje napisani Zapisnik, sve je točno navedeno. 

Glasuje se o Zapisniku (prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je isti  jednoglasno usvojen (12 
za). 

Aktualni sat: 

Vijećnik Vladimir Sabol - pitanje načelniku: Ulaz u naselje Sivicu i Miklavec - kako su daleko 
stigli razgovori oko rješavanja problema brze vožnje sa ŽUC-om( postavljanje uspornika)? 

Vijećnica Mirkana Murk - u kojoj fazi je rekonstrukcija doma u Novakovcu,  kuća koja je 
kupljena u Novakovcu- bilo je rečeno da je opasna za građane a još  nije srušena, Ograda na 
vratima na groblju u Miklavcu ( nije napravljena). Staza u Sivici na „Bereku“ koja se radi, 
navodno nije dobro napravljena i mještani su nezadovoljni i pripremaju peticiju. 

Vijećnik Jurica Rajf- Ulica Marije Gupca u Podturnu - što se tu poduzima da se  ulica otvori 
dalje? 

Perica Hajdarović - načelnik: Što se tiče uspornika na Sivici bio je na razgovoru u ŽUC-u . 
Rečeno mu je da toga još nema u pravilnicima. Upitno je da li je potrebna građevinska dozvola. 
U razgovoru su i sa ostalim općinama ( Selnica) ŽUC će vidjeti  kako se to može riješiti. 
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U Novakovcu će se problem oko prometa rješavati nakon dobivanja građevinske dozvole za 
raskrižje. Kuća u Novakovcu nije srušena iz razloga što je ugovor o kupnji sklopljen 
29.12.2021.god. i nije bilo planirano rušenje Proračunom. Rebalansom će se predvidjeti 
sredstva za uklanjanje građevine. Što se tiče vrata na groblju Miklavec, Mjesni odbor Miklavec 
kaže da se njemu nitko od mještana nije obratio u vezi vrata na groblju. To je kovana ograda i 
nije estetski da se na  jedan dio stavi lim. Što se tiče uređenja „Bereka“ radovi se izvode kako 
je planirano. Projektom nije planirano postavljanje tlakovaca. Bilo je jako puno sastanaka oko 
radova i sa Mjesnim odborom i vijećnicima iz Sivice. Da se išlo na postavljanje tlakovaca, to bi 
bio znatno skuplji projekt i ne bi se mogao prijaviti na LAG. Za sada je uređenje Bereka u prvoj 
fazi. Sada je postavljen krupniji šljunak. Što se tiče produljenja Ulice Matije Gupca, bio je 
sastanak i predloženo je da se ulica produži ravno naprijed. Neki mještani nisu zadovoljni tim 
prijedlogom.  

Vijećnik Vladimir Sabol - u projektu uređenja Bereka vidjelo se da nisu planirani tlakovci. Sada 
je stavljan krupniji šljunak. Ne može se šetati niti voziti dječja kolica stazom. Rečeno je da će 
se staviti sitniji šljunak da se to uredi. 

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća - trebalo je staviti sitni kamen, i to treba napraviti. 

Vijećnik Vladimir Sabol - pitanje načelniku: Što je s nastavkom gradnje kanalizacije?  

Perica Hajdarović, načelnik -trenutno se bira novi direktor Međimurskih voda i nema novih 
informacija. 

Mirjana Murk - vijećnica - imamo 3 nova vijećnika i trebalo bi im kupiti tablete. Svi ostali ih 
imaju. 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pozdravlja novog vijećnika Franju Cerovca. Josip 
Lepen -predsjednik Mandatne komisije čita izvješće ( u prilogu Zapisnika) , konstatira da je 
vijećnik Vladimir Križaić na nevavisne liste V.Križaić, podnio ostavku na mjesto vijećnika 
Općinskog vijeća Podturen. Druga na listi Kristina Turk isto je podnijela ostavku na mjesto 
vijećnika, te se prihvaća prijedlog 3. kandidata sa liste Franje Cerovca.  Predsjednik  vijeća čita 
tekst prisege i poziva Franju Cerovca. Isti prisiže i potpisuje tekst prisege te se konstatira da je  
novi vijećnik općinskog vijeća. 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović - otvara  raspravu o prijedlogu Dnevnog reda koji je 
vijećnicima dostavljen u pozivu za sjednicu, čita predloženi Dnevni red, te utvrđuje da je isti 
usvojen jednoglasno (prisutno 13 vijećnika ). 

                                                                Dnevni red: 

1 Godišnji obračun Proračuna Općine Podturen za 2021.god.  

   Izvršenje plana razvojnih programa za 2021. 

- Obrazloženje izvršenja Proračuna  

- Izvješće Inventurne komisije 

2. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.god. 

3. Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. god. 

4. Izvršenje Socijalnog programa Općine Podturen za 2021. god. 

5. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 2021.god. 
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6. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2021.god. 

7. Izvršenje Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

    RH na području Općine Podturen za 2021.god. 

8. izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.god. 

9. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2021.god. 

10.Odluka o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Podturen za  

      2021.god. 

11.Odluka o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge 

12.Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine  

     Podturen u 2021.god. 

13.Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje  

     poljoprivrednih rudina u 2021. god. 

14. Odluka o davanju suglasnosti za potpis Ugovora o javnoj nabavi za radove 

15. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Podturen za  
      2022. godinu 
16.Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja  
     zaštite  od požara na području Općine Podturen za 2021. god. 
17.  Zaključak O  prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period 01.07.-  

       31.12.2021.god. 

18. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći – Uskrsnica za umirovljenike s područja  

       Općine  Podturen 

19. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine  

     Podturen 

20.Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 –  
      2023 godine na području Općine Podturen za 2021. godinu 

 

Točka 1. 

Perica Hajdarović, načelnik –prihodi Proračuna ukupno sa viškom iz proteklih godina iznose 
14.919.637,16 kuna, a rashodi 8.344.315,67 kuna. Višak prihoda je 6.575.321,49 kuna. Čita 
obrazloženje stavki Proračuna koje je vijećnicima dostavljeno uz poziv za sjednicu. Uz 
proračun je priloženo i Izvršenje Plana razvojnih programa za 2021.god.  
 
Vijećnik Josip Lepen - do kada ćemo dobivati sredstva pomoći.  
 
Perica Hajdarović, načelnik - smanjivati će se u naredne godine, najprije 50 % , pa 25 %.  
 
Mirjana Murk, vijećnica - da li imamo planirana sredstva za uređenje cesta nakon izgradnje 
kanalizacije? 
 
Perica Hajdarović, načelnik - imamo, to je višak koji se prenosi u narednu godinu. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11 

ZA i 2 glasa suzdržan)  donijelo : Godišnji obračun Proračuna Općine Podturen za 2021.god. s 

 Izvršenjem plana razvojnih programa za 2021. 
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Točka 2. 

Perica Hajdarović, načelnik – Izvršenje Programa od točke 2- 8 se temelji na Izvršenju 
Proračuna za 2021. god. Poziva vijećnike da postave pitanja ukoliko trebaju pojašnjenja.  

Bez rasprave glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće 
većinom glasova  (11 ZA i 2 glasa suzdržan)  usvojilo : Izvršenje Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021.god. 

 
Točka 3. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 za i 2 
glasa suzdržan  ) donijelo: Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. god. 

Točka 4. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 
za i 2 glasa suzdržan  ) donijelo: Izvršenje Socijalnog programa Općine Podturen za 2021. 
god. 
                                                                           Točka 5. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 
za i 2 glasa suzdržan  ) donijelo: Izvršenje Programa javnih potreba u sportu na području 
Općine Podturen za 2021.god. 
                                                                           Točka 6. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 

za i 2 glasa suzdržan  ) donijelo: Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen 

za 2021.god. 

Točka 7. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 

za i 2 glasa suzdržan  ) donijelo: Izvršenje Programa korištenja sredstava od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  RH na području Općine Podturen za 2021.god. 

 
Točka 8. 

 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 
za i 2 glasa suzdržan  ) donijelo: Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2021.god. 

Točka 9. 
 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 

za i 2 glasa suzdržan  ) donijelo: Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 

2021.god. 

 
Točka 10. 
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Perica Hajdarović, načelnik - potrebno je popisati sve stare kuće koje ne ulaze u rješavanje 
postotka da bi bio još veći. Treba ih evidentirati. Ima ih cca 220. Ako odvoz ne bude 61,87 % 
onda se plaćaju penali. Problem je Lončarevo naselje. Mještani ne žele plaćati odvoz otpada. 
Općina je tijekom 2020. god očistila nagomilani otpad oko naselja . Dug mještana GKP 
PREKOM iznosi 26.000 kuna. Problem je i paljenje otpada pored naselja. Zajedno sa 
vijećnikom Krešom Balogom, pokušao je razgovarati sa mještanima Lončarevo oko rješavanja 
problema otpada, ali nema većeg uspjeha. Svi stanovnici općine su dobili dodatne kante za 
odlaganje otpada ( plave i žute). U sklopu akcije GKP PREKOM- a su i dva privatna vrtića 
dobila televizore.   
 
Vijećnik Franjo Cerovec - gdje je reciklažno dvorište Općine Podturen? Smatra da bi trebalo  
predložiti mještanima Lončareva da imaju reciklažno dvorište.  
 
Vijećnik Damir Srpak -da li mi kao općina utječemo na cijenu odvoza komunalnog otpada? 
 
Perica Hajdarović, načelnik - mi odlučujemo o fiksnom dijelu cijene, a postoji i varijabilni dio. 
Posebno plaćamo odlaganje otpada Općini Koprivnički Ivanec. 
  
Vijećnik Vladimir Sabol - zadnje povećanje cijene, tko nas zastupa u Nadzornom odboru GKP 
PREKOM-a? 
 
Perica Hajdarović, načelnik - od 14 članova Nadzornog odbora GKP PREKOM,  2 člana imaju 
općine. 
 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović - ne vjeruje da se odvoz otpada  dva puta povećao. 
I prije se odvajao otpad (selekcija). Možda zbog smeđih kanti? 
 
Vijećnik Damir Srpak - bitno je da li mi utječemo na cijenu, odvoz se povećao zato što prije 
nije bilo odvoza biotpada.  
 
Vijećnik Krešo Balog - da li se može godišnje odrediti odvoz  krupnog otpada barem 4 puta iz 
Lončareva. 
  
Predsjednik vijeća  Vjenceslav Hranilović - može, ali  mještani trebaju plaćati mjesečni odvoz 
komunalnog otpada u sklopu kojeg se može četiri puta odvoziti glomazni otpad. Sve je 
definirano, samo treba plaćati. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (13 za ) 

donijelo: Odluku o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine 

Podturen za  2021.god. 

 

                                                                      Točka 11. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (13 za ) 
donijelo: Odluku o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge. 

                                                                    Točka 12. 
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Perica Hajdarović, načelnik - pratilo se održavanje poljskih putova i poljoprivrednog 
zemljišta. Komunalni redar je bio na bolovanju, a prijave su se zaprimale i izlazilo se na teren 
(on osobno i komunalni redar) i pokušavalo riješiti probleme .  
 
Vijećnik Vladimir Sabol - usitnjenost čestica, komasacija. Grad Čakovec je u fazi prikupljanja  
podataka i oni su krenuli u projekt komasacije. Možda da se Općina Podturen dogovori sa 
susjednom općinom Vratišinec kako dalje i kako postupiti. Možda u zajedničkom projektu? 
 
Perica Hajdarović, načelnik  - u našoj općini već postoji 51 % poljoprivrednika koji imaju 
većinu zemljišta u svom vlasništvu. Dogovor je da se ide u postupak kad se skupi 51 % 
zainteresiranih. 
Predsjednik vijeća - Vjenceslav Hranilović - općini je u interesu da se naprave putovi, kanali i 
da se nasljedstvom čestice ne usitnjavaju.   
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za)  
donijelo: Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na 
području Općine  Podturen u 2021.god 

Točka 13. 

 Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (13 za ) 

donijelo:  Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni mjera za uređivanje i 

održavanje  poljoprivrednih rudina u 2021. god. 

 

Točka 14. 

Vijećnik Franjo Cerovec - da li je provedeno etažitranje ambulante u Podturnu. Ako nije, 
zašto nije? 
 
Perica Hajdarović, načelnik - ambulanta je vlasništvo Općine Podturen. 
 
Vijećnik Damir Srpak - da li postoji rizik cijene ( povećanje cijena građevinskog materijala) ? 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  

(11 za i 2 glasa suzdržan  ) donijelo: Odluku o davanju suglasnosti za potpis Ugovora o javnoj 

nabavi za radove. 

Točka 15. 
 

Perica Hajdarović, načelnik - u svim naseljima vatrogasci djeluju aktivno. Dosta je požara 
bilo. Po novom Zakonu treba osnovati zajedničku Vatrogasnu zajednicu. Prijedlog je da 
ostane kako je bilo do sada Vatrogasna zajednica Dekanovec, Podturen i Domašinec.  
 
Vijećnica Marijana Cerovec -pohvalila bi vatrogasce. Požar je bi kasno navečer kod škole i 
oni su odmah reagirali. Podržava ih u radu i smatra da je to dobro ulaganje. Predlaže da se 
video nadzor koji je postavljen na groblju proširi i na dio sportskih terena. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (13 za ) 
donijelo: Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Podturen za 2022. godinu. 
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Točka 16. 
 

Perica Hajdarović, načelnik - u svim naseljima su uređeni Vatrogasni objekti. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (13 za ) 
donijelo: Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja   zaštite  od požara na području Općine Podturen za 2021. god 
 

Točka 17. 
 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 

za i 2 glasa suzdržan  ) donijelo:   Zaključak O  prihvaćanju izvješća o radu općinskog 

načelnika za period 01.07.-31.12.2021.god. 

 

Točka 18. 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (13 za ) 

donijelo: Odluku o isplati jednokratnih novčanih pomoći – Uskrsnica za umirovljenike s 

područja Općine  Podturen. 

Točka 19. 
 
Perica Hajdarović, načelnik - na prijedlog Odluke dobivena je Suglasnost CZ. 

 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (13 za ) 

donijelo: Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine  

 Podturen. 

Točka 20. 

 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (13 za ) 
donijelo: Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 
2018 – 2023 godine na području Općine Podturen za 2021. godinu 

Dovršeno u 21:03 sati 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

   

   

Darinka Mikulić  Vjenceslav Hranilović, bacc.ing.aedif. 

 


