REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen,26.09.2019.god.

ZAPISNIK
sa 17.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,26.09.2019.god. u prostorijama
Općine Podturen s početkom u 20 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/19-01/10, UR.BROJ:2109/13-01-19-01 od
20.09.2019.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, Mirjana Murk, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Sabol, Marijana
Cerovec, Josip Lepen, Damir Srpak i Josip Balog.
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen, Vladimir Trstenjak(list
„Međimurje“ i Darinka Mikulić zapisničar.
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je
prisutno 12 vijećnika, te otvara raspravu o Zapisniku sa 16. sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – Nije korektno ovako napisati u zapisniku. U zadnjoj točci
zapisnika je trebalo navesti sve vijećnike poimenično kako su glasovali, a ne samo njegovo
ime. To nije u redu .Ili navesti sve kako su glasovali( poimenično -tko je bio za, tko protiv, tko
suzdržan) ili nikoga.
Vijećnik Vladimir Križaić- ne može glasati za ovakav Zapisnik. Bolje su zapisnik napisali
mediji, nego zapisničar.
Glasuje se o Zapisniku. Prisutno 12 vijećnika , te se utvrđuje da je većinom glasova (9 za, 2
glasa suzdržan i 1 glas protiv) usvojen Zapisnik sa 16.sjednice.
Aktualni sat:
Vijećnik Vladimir Sabol – zanima ga kako teku radovi na groblju u Sivici. Već dulje vrijeme
se ne radi, bilo je i neugodnih situacija. Zbog neizvršenih radova mještanin je upao u kanal i
srećom nije bilo posljedica. Vidi da je rebalansom planirano još sredstava za groblje. Ako ne
netko dobio posao, onda ga treba i odraditi. Nije u redu da radovi stoje.Vidi i da je rebalansom
predviđeno još sredstava a ni ovi radovi nisu izvršeni.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – pitanje predsjednici vijeća: Kada će se izabrati
potpredsjednik vijeća? On je dao ostavku na mjesto člana Odbora za komunalne djelatnosti,
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Odbor za gospodarstvo- još se nisu ni sastali. Još nije izabran ni odbor za poljoprivredu.
Predsjednica navodi da se u svom radu drži Statuta, neka se to onda napravi. Još uvijek nije
dobio odgovore na postavljena pitanja koliko su pojedinci dobili naknada u ovom mandatu.
Ako je to problem napraviti, sam će doći u općinu i neka mu se daju podaci. Sam će to napraviti.
Ne treba čekati slijedeću sjednicu, može se to dostaviti za tjedan dana. Želi to pokazati vijećniku
Z.Vrtariću da se vidi kako i koliko su to oni „htjeli služiti“ u općini. Nadalje, problem parkiranja
autobusa u Podturnu - mišljenja je da bi trebalo postaviti table za parkiranje. Svi parkiraju gdje
hoće po ulicama i gdje god im odgovara. Autobusi se parkiraju kod nogometnog igrališta.
Autobusni prijevoznici nisu s područja naše općine i ne plaćaju porez općini, a na ulazu u
općinu postoje table zabrane parkiranja. Trebalo bi to urediti, označiti točno gdje se mogu
parkirati. Neka njihove firme plate vozačima putne troškove za povrat autobusa nakon rada, u
sjedište firme. Prije se autobus parkirao u Čakovcu u sjedištu firme i dolazio u Podturen. Sada
se parkiraju po Podturnu na mjestima koja nisu označena kao parkirališta, niti ih firme imaju.
Sve udruge uredno plaćaju račune za prijevoz prijevoznicima. Nikakve koristi općina nema od
prijevoznika, čak nisu niti sponzori nekoj udruzi s područja općine.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – vijećniku V.Hraniloviću – smatra da je pitanje vijećnika Kocijana
na zadnjoj sjednici o visini prihoda vijećnika unatrag šest godina bilo još preciznije, od pitanja
vijećnika Hranilovića koliko je tko dobio na ime naknade od početka mandata.
Vijećnik Vladimir Križaić – pozdravlja sve prisutne posebno novinara i pohvaljuje njegovo
objektivno izvještavanje sa protekle sjednice općinskog vijeća. Ne želi ga hvaliti zbog nekih
drugih stvari,već zbog onog što je dobro učinjeno. Sramota od Lepenove i Murkove ekipe koja
je pred dvije godine sve dogovorila. Lepen je 2001/ 2002.god. kupio vijećnika SDP-a Josipa
Katančića. Predsjedniku SDP-a, Dragica Zgrebec je tada rekla, makni se od HDZ-a ili ideš van
iz stranke. Sad je sve došlo na vidjelo. Sramota.
Vijećnik Josip Balog – dokle će dolaziti neki ljudi u općinu a nisu pozvani službeno i obećavati
novce, bez ikakvog potpisa i projekata. To je jedna incidentna skupina koja dolazi naselje i
želi napraviti incidente. Dolazi i govori da sam ja protiv svega što se želi napraviti u naselju
Lončarevo, a predvodi je Veljko Kajtazi sa ekipom. On kao saborski zastupnik je protiv njega
osobno i protiv obrazovanja u naselju. To znači da je on Veljko Kajtazi produžena ruka neke
stranke koja će danas sutra biti na vlasti, barem on tako misli. Traži od načelnika odgovor, a
što se tiče njega, on će dati ostavku.
Josip Lepen – vijećnik Križaić je u vijeću dugi niz godina kao i on. Sam je mogao shvatiti što
je problem. Vijećnici su uvidjeli da zajedno moraju surađivati da bi mogli funkcionirati i u
prijašnjima mandatima i u sadašnjem. S njim je uvijek bilo teško surađivati. Vidljivo je da svi
vijećnici koji su s njim zajedno, s vremenom ga napuste iz razloga što ne mogu surađivati s
njim. Ako nije po njegovom sa svakim se svadi i nažalost tako funkcionira. On je konfliktna
osoba. Nitko mu nije kriv nego on sam sebi.
Vijećnik Vladimir Križaić – Bolje je da vijećnik Lepen ne dolazi više za govornicu za te
stvari i ne laže i sramoti se. To što je Lepen rekao je totalna laž . To kad vijećnik Lepen kupuje
vijećnike, to je druga stvar,to je onda moralno. To je bolest ovog društva. Laž je moral, a moral
je laž. Sramota.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – „Dosta toga oko kupuje i prodaje“. Smatra to uvredama
i objedama, te prekida polemiku među vijećnicima jer razgovaraju međusobno bez izlaska za
govornicu. Ne samo kao predsjednicu vijeća, neki je ne poštivaju ni kao ženu. Ne želi to više
slušati.
Perica Hajdarović, načelnik – V.Sabolu – radovi na groblju će se nastaviti. Jedan dio radova
je od prošle godine, zbog zime se nije moglo završiti, zato su tu ti troškovi. Sklopljen je novi
ugovor za uređenje parkirališta. Desio se kvar na stroju. Očekuje završetak u dogovorenom
roku do 15. 10. V-Hraniloviću – što se tiče parkiranja autobusa, to će razmotriti s komunalnim
redarom kako bi se mogli parkirati, trebali bi se dogovoriti za koliko godina se trži izvješće o
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primicima o naknadama (od početka mandata ili unatrag 6 godina). Vijećniku -J.Balogu
Saborski zastupnik Veljko Kajtazi se najavio da će doći u posjet u Lončarevo. On ne zna što je
on govorio u naselju. Nada se da neće nastati nikakvi incidenti nego će se sve napraviti kako je
dogovarano. Od radova je završeno ili ugovoreno slijedeće: Raspisan je natječaj - u Sivici treba
biti uređena mrtvačnica sa nadstrešnicom, za naselje Celine je raspisan natječaj za nabavu
igrališta, raspisan je natječaj za postavljanje Led rasvjete za područje cijele općine
( zaprimljene ponude), natječaj za radove na igralištima u Podturnu uz školu, staza za trčanje
(Ured za sport), natječaj za asfaltiranje dijela Čakovečke ulice u Podturnu. Natječaj za uređenje
„Bereka“ je poništen.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović - njega interesiraju podaci za ovaj mandat. On ne želi podatke
o naknadama za prijašnje mandate. Njega to ne interesira. Što se tiče vijećnika Vrtarića, mogu
mu se dostaviti podaci od 1993.god.
Vijećnik Josip Balog – nije zadovoljan odgovorom načelnika, šablonski odgovor. Na osnovu
čega zastupnik Veljko Kajtazi dolazi u naselje. S kojim projektom je on došao, to je možda
tajno. On nije obaviješten, njega se ne zove. Zbog neuvažavanja i takvih neugodnosti, život u
naselju mu je ugrožen prijetnjama. S kojim projektom je on došao u Lončarevo.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – smatra da nije korektno prema vijećniku J.Balogu ponašanje
od strane od strane saborskog zastupnika. Saborski zastupnik nacionalne manjine Veljko
Kajtazi treba surađivati sa vijećnikom J.Balogom i vijećnik treba biti pozvan i prisutan kada
on dolazi u posjet Lončarevu.
Vijećnik Vladimir Sabol – ogledalo na izlazu iz Čakovečke ulice u Sivici ne funkcionira. Izlaz
je problematičan sada kad je postavljena ograda, ništa se ne vidi. To treba složiti jer dolazi jesen
sa maglama.
Predsjednica Mirjana Murk – poziva komisiju za izbor i imenovanja i vijećnike da se
kandidiraju za zamjenika predsjednika vijeća i za odbore. Poziva i predsjednika Odbora za
izbor i imenovanja da sazove odbor.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – predsjednica vijeća treba pozvati predstavnike stranaka na
dogovor, da predlože kandidate za odbore i za potpredsjednika vijeća. To treba napraviti
politički. Ne može to napraviti Odbor za izbor i imenovanja.
Pošto više nema pitanja otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk čita prijedlog kako je dostavljeno vijećnicima uz poziv.

Dnevni red:
1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen za 2019.god.
2. Izvršenje Plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje
1.1-30.6.2019.god.
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2019.god.
4. I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2019.god.
5. I.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019.god.
6. I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu, kulturi i udrugama na
području Općine Podturen u 209.god.
7. I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Podturen za 2019.god.
8. I.Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Podturen za 2019.god.
9. I.Izmjene i dopune Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije za
razdoblje 2019.-2021.god.
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10. Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanja i održavanje poljoprivrednih
rudina na području Općine Podturen
11. Odluka o kupnji nekretnine u k.o. Podturen
Vijećnik Vladimir Križaić napušta sjednicu.
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 – čita ostvarene prihode i rashode polugodišnjeg izvješća koje je
dostavljeno vijećnicima. Razlog za lošije izvršenje rashoda je u tome što je većina poslova
ugovorena i započeta nakon šestog mjeseca.
Vijećnik Josip Lepen – tu je napomenuta nabava spremnika za otpad.
Perica Hajdarović, načelnik – to su sredstva koja ćemo dobiti na javnom pozivu od Fonda za
zaštitu okoliša. Kante za staklo.
Vijećnik Vladimir Sabol – dosta velika sredstva su predviđena za uređenje ambulante
Podturen, da li se to radi ili ne radi.
Perica Hajdarović – dobili smo prijavom na natječaj LAG-a sredstva u iznosu od 3oo tisuća
kuna. Imamo zainteresiranu osobu za najam ostalih prostora u ambulanti, ali ih je potrebno
preurediti -planirano je utrošiti cca 700 tisuća kuna.
Vijećnik Damir Srpak – nisu izvršene stavke mlina i energetske obnove.
Perica Hajdarović - raspisan je natječaj za en.obnovu.
Glasuje se o prijedlogu ( prisutno 11 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (11 za )
donijelo Odluku o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Podturen za razdoblje 1.1-30.6.2019.god.
Točka 2.
Perica Hajdarović, načelnik – pojašnjava stavke koje proračuna koje nisu izvršene. Neke
stavke su od prošle godine i u tijeku su radovi, Energetski pregled, Društveni dom Podturen
( mjera 7.4.1. na kojoj nismo prošli) mlin, pješačko-biciklističke staze, uz napomenu radova
koji su u tijeku: groblja, igrališta, asfaltiranja,
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 11
za) donijelo izvršenje plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za
razdoblje od 1.1.-30.6.2019.god.
Točka 3.
Perica Hajdarović, načelnik – višak prihoda je uvršten u rebalans proračuna koji je pred
vijećnicima.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 11 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 11 za)
donijelo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2018.god.
Točka 4.
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Perica Hajdarović, načelnik – u I. izmjene i dopune Proračuna su uvršteni troškovi izbora za
Mjesne odbore i Vijeće romske nacionalne manjine Općine Podturen, naknada zamjenika
načelnika koji je bio zaposlen u općini, a sada je volonter, smanjena su sredstva za deratizaciju,
povećana su sredstva za vatrogastvo, uvrštena je božićnica za umirovljenike, napravljena je
korekcija troškova za manifestacije, povećana su sredstva za poljske putove, uređenje
ambulante, sportskih igrališta ( sredstva Ureda za sport), od nekih investicija se odustaje ( ŽUC
ne može ove godine sudjelovati u planiranim radovima) na izgradnji pješačkih staza i sl.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – DVD Sivica ima u planu nabaviti kombi i trebalo bi predvidjeti
barem 100 tisuća kuna .
Perica Hajdarović, načelnik – U proračunu je planirano ukupno 130 tisuća kuna za DVD
Sivicu. Planirana su sredstva za nabavu kombi vozila.
Vijećnik Slavko Kocijan – predlaže povećanje stavke za radove na igralištu u Novakovcu za
60 tisuća kuna (amandman)- ukupno 140 tisuća- sredstva koje se neće utrošiti za izgradnju
raskrižja).
Perica Hajdarović,načelnik – prihvaća amandman vijećnika S.Kocijana.
Vijećnik Josip Lepen– traži izmjenu stavke proračuna - 300 tisuća kuna (amandman)da se
uredi pozornica ili WC-i u društvenom domu Podturen ( sredstva koja se neće utrošiti za
izgradnju rotora i pješačkih staza).
Perica Hajdarović, načelnik prihvaća amandman vijećnika Josipa Lepena uvrštava se stavka
za uređenje društvenog doma Podturen u iznosu od 300 tisuća kuna
Vijećnik Vladimir Sabol – povećana su sredstva za intelektualne usluge i poljske putove. Na
što se to odnosi.
Perica Hajdarović, načelnik – izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište,
geodetske usluge, registar imovine i registar infrastrukture. Poljske putove bi trebalo urediti. U
lošem su stanju.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – i poljoprivrednici bi trebali sudjelovati u uređenju poljskih
putova. Svojim strojevima ih dosta oštećuju. Mišljenja je da općina ne bi njima trebala uređivati
putove. Samo par većih poljoprivrednika ih koristi
Vijećnik Vladimir Sabol – općina ide u izgradnju dječjeg vrtića. To je nešto novo. Do sada to
nije bilo planirano.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – NK Podturen se javio na javni poziv Saveza za sport MŽ i
dobili su 18 tisuća kuna za ugradnju rasvjete nogometnog igrališta. Ukupna investicija je cca
100 tisuća kuna. Klub nema sredstava da sam to financira i traži da se izdvoji 80 tisuća kuna
( amandman) iz proračuna da se to napravi.
Perica Hajdarović, načelnik – prihvaća amandman vijećnika Vjenceslava Hranilovića – 80
tisuća kuna će se prebaciti sa stavke ceste.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – trebalo bi nabaviti jedan uređaj za uređenje trave na
igralištima za sve klubove općine. To košta cca 10 tisuća kuna (amandman). Neka načelnik
ispita mogućnost i predvidi sredstva.
Perica Hajdarović, načelnik - prihvaća prijedlog vijećnika V.Hranilovića - nabaviti će se
uređaj iz već planiranih sredstava na stavci održavanje sportskih objekata.
Vijećnik Josip Balog – zašto se ne bi za predviđenih 50 tisuća kuna napravilo igralište u
Lončarevu. Nada se da će se iznaći konačno i sredstva za rad vrtića u Lončarevu. Apelira da
se to uvrsti u proračun za iduću godine. On ima sve potrebne suglasnosti za rad vrtića.
Perica Hajdarović, načelnik – na županiji je rečeno da Josip Balog nema sve potrebne
suglasnosti.
Josip Lepen, vijećnik – badava vijećnik Josip Balog priča o vrtiću. Već mu je u više navrata
i zajedničkih sastanaka sa predstavnicima županije dok je on bio načelnik rečeno da neće dobiti
dozvolu za rad vrtića. Stalno se vraćamo na tu temu.
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Vijećnik Josip Balog napušta sjednicu.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 10 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 10 za)
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podturen za 2019.godinu.
Točka 5.
Perica Hajdarović, načelnik – točke 5,6,7.8 i 9. su programi vezani uz izmjene i dopune
Proračuna.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 10 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 10 za)
donijelo I.Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019.god.
Točka 6.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 10 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 10 za)
donijelo I.i zmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu, kulturi i udrugama na
području Općine Podturen za 2019.god.
Točka 7.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 10 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 10 za)
donijelo I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Podturen za 2019.god.
Točka 8.
Perica Hajdarović, načelnik – Socijalnim programom je predviđena Božićnica za
umirovljenike.
Vijećnica Marijana Cerovec – možda bi se mogla predvidjeti i mogućnost sufinanciranja
školske kuhinje.
Vijećnik Vladimir Sabol – planirali smo sredstva za produženi boravak u školi. Kad su
roditelji vidjeli koliko bi trebali sufinancirati, onda su odustali.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 10 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 10 za)
donijelo I.Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Podturen za 2019.god.
Točka 9.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 10 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 1o za)
donijelo I.Izmjene i dopune Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije
za razdoblje 2019-2021.god.
Točka 10.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 10 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 10 za)
donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području Općine Podturen.
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Točka 11.
Perica Hajdarović, načelnik – pred vijećnicima je prijedlog za donošenje Odluke o kupnji
nekretnice u Podturnu za izgradnju vrtića i prostorija NK Podturen. Općina je naručila procjenu
vrijednosti nekretnine i prema procjeni vještaka objekt sa pripadajućim zemljištem vrijedi 7oo
tisuća kuna.
Vijećnik Josip Lepen – to je sam centar Podturna, lokacija je atraktivna. Čuo je tko je sve
interesent za kupnju i ne bi bilo dobro da tu budu neprikladni sadržaji (poljoprivredna
mehanizacija i sl.) . Podržava kupnju nekretnine za izgradnju društvenih sadržaja uz postojeće
objekte.
Vijećnik Branko Krnjak –Poljoprivredna zadruga Čakovec je kupila suvlasnički dio od
bivšeg Trgocentra i vlasnik je cjelokupnog objekta sa pripadajućim poslovnim prostorijama
skladištem i dvorištem. Objekt se prodaje, a on kao zaposlenik vlasnika, se izuzima od daljnje
rasprave i glasovanja o ovom prijedlogu.
Vijećnica Marijana Cerovec – podržava prijedlog načelnika i smatra da je to pravo mjesto za
objekt ovakvog sadržaja. Sve je na jednom mjestu škola, igralište, ambulanta crkva.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – isto podržava prijedlog načelnika. Radi se o centru naselja
i bilo bi dobro da sve bude na jednom mjestu.
Glasuje se o prijedlogu (prisutno 1o vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 9 za,
uz napomenu da je vijećnik Branko Krnjak prisutan, ali ne glasuje o prijedlogu) donijelo
Odluku o kupnji nekretnine u k.o. Podturen.

Dovršeno u 21:29
Zapisničar:
Darinka Mikulić

Predsjednica Općinskog vijeća:
Mirjana Murk
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