
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen, 8.12.2021. 

                                                                            Z A P I S N I K 

Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,8.12.2021. u vijećnici Općine 
Podturen s početkom u 18 sati. 

Sjednicu je pozivom . KLASA: 021-05/21-01/26 ;URBROJ:2109/13-01-21-01 od 3.12.2021. 
sazvao predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pisanim putem, te je predsjedavao 
sjednicom. 

Prisutni vijećnici :Josip Lepen,  Damir Srpak, Marijana Cerovec, Petra Jambrošić, Marta 
Novak, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Sabol, Dražen Posavec, Mirjana Murk, Vladimir 
Križaić, Krešo Blog, Mladen Božić  i Slavko Kocijan.   

Nije prisutan vijećnik Jurica Rajf (opravdao izostanak). 

Još su prisutni: Perica Hajdarović- načelnik Općine Podturen, novinarka Dora Vadlja  
„Međimurske novine“,  novinar Vladimir Trstenjak“List Međimurje“, novinarka Hana Batcha 
Frančić- Međimurski hr. i Darinka Mikulić zapisničar.  

Prije rasprave o Zapisniku sa prethodne sjednice predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović 
pozdravlja sve nazočne i  upoznaje vijeće  da su u proteklom razdoblju ( 3.10.2021.) održani 
dopunski izbori za člana vijeca Općine Podturen iz redova pripadnika nacionalne manjine, te 
poziva predsjednika Mandatne komisije vijećnika Josipa Lepena da pročita izvješće Mandatne 
komisije .  

Vijećnik Josip Lepen čita izvješće o provedenim izvborima i utvrđuje da je za člana Općinskog 
vijeća  iz redova pripadnika romske nacionalne manjine izabran Krešo Balog, poziva nazočnog 
novoizabranog vijećnika da prisegne, čita tekst prisege. Vijećnik  Krešo Balog  prisiže i  
potpisuje tekst prisege. 

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović  otvara raspravu o Zapisniku sa 3.sjednice Općinskog 
vijeća. 

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

Aktualni sat: 

Vijećnik Vladimir Križaić (načelniku) – građani Matekovca žele da i njima bude 
Božić(postavljanje ukrasa), traži da se otvoru ulica  do kraja u III.Zaloki. Jedan mještanin je 
zatvorio ulicu, traži od načelnika da ispita mogućnost formiranja ulice prema ulici koja vodi do 
pročistača. 
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Vijećnik Dražen Posavec- konstatira da nažalost nismo prošli na  Javnom natječaju za prijavu 
projekta sportsko-društvene namjene. Znali smo što nosi bodove u natječajnoj dokumentaciji. 
Njegov je prijedlog da se ubuduće kod prijave, angažira konzultantska tvrtka koja će voditi 
projekt.Na stranicama Općine je projekt kako će izgledati obnova ograde oko crkve i groblja  u 
Podturnu.Mišljenja je da općina treba angažirati ovlaštenu tvrtku za sve projekte, napraviti 
troškovnike i da se vidi kako će to izgledati. Treba uključiti struku. 

Vijećnica Mirjana Murk – mještani Miklavca traže da se promjene vrata na groblju Miklavec 
(da budu puna) tj.da se prekriju kako se iz kuća u blizini ne bi vidjeli grobovi.Sanacija poljskih 
puteva, treba ponovo raspisati natječaj.Mještani Podturna pitaju za skelu Podturen, da li je u 
funkciji. Traži da se umirovljenicima dodijeli Božićnica. Čišćenje snijega- tko je dobio koncesiju? 
Uređenje križa i kapelice u Novakovcu treba odraditi do kraja.Mjesni odbor u Novakovcu se 
uopće ne sastaje i ne donosi odluke. 

Vijećnik Krešo Balog –  na zamolbu mještana Lončareva, traži od načelnika da općina preuzme 
parcele u Lončarevu naselju  kako bi se mještani mogli priključivati na vodovod i el.energiju. 

Perica Hajdarović,načelnik -  Božićni ukrasi nisu nabavljani ove godine . O tome se razmišlja , 
iduće godine će se nabavljati, što se tiče ulice III.Zaloka to će vidjeti da nadležnima da li postoji 
mogućnost otvaranja ulice. Što se tiče projekta  koji je kandidiran i na kojem nismo ostvarili 
bodove za sufinanciranje, vijećnik D.Posavec je od početka bio upoznat sa cijelim projektom. 
Bodovi su manji zbog dizalice topline i mogućnosti zapošljavanja radnika.Prijavu projekta je 
radila REDEA i bilo je jasno na kojim pitanjima ćemo imati manji broj bodova. Drugim općinama 
su radile privatne firme pa isto nisu prošli. Problem je bio stavka način grijanja i zapošljavanje 
djelatnika.Vijećnici M.Murk – za vrata na groblju Miklavec će vidjeti mogućnost, ove godine 
općina je davala umirovljenicima Uskrsnice. Za Božićnice bi trebalo izdvojiti dodatna 
sredstva.Što se križa, treba maknnuti stupac javne rasvjete  i onda će se to urediti. Za snijeg 
još nije odabran izvođač jer protekle dvije godine nije bilo potrebe za ovu vrstu usluge.Projekt 
ograde oko groblja u Podturnu je radila tvrtka. Vijećniku K.Balogu – svaki mještanim Lončareva 
treba kupiti gradilište od općine i napraviti projektnu dokumentaciju, dobiti građevinsku 
dozvolu te zatražiti priključke. Bez dokumentacije se ne može nitko priključiti. Pojedini 
mještani Lončareva su samo uplatili jamčevinu za gradilište, sudjelovali u natječaju, a poslije 
nisu sklopili ugovor. 

Vijećnik  Dražen Posavec – nije bio upoznat na što nismo dobili bodove u prijavi na javni poziv. 
Da je znao onda bi tražio da se uskladi i grijanje i zapošljavanje. Ostaje pri stavu da ipak treba 
angažirati tvrtku koja će raditi na prijavi i voditi projek 

Perica Hajdarović, načelnik – M.Murk – za uređenje kapelice u Novakovcu bi trebalo napraviti 
projekt. 

Vijećnik Vladimir Križaić – već prije je predlagao da općina osnuje komunalnu tvrtku i zaposli 
radnike. Što se tiče projekta zgrade NK još uvijek je mišljenja da treba krenuti ispočetka. 
Zanemariti ovaj projekt i napraviti novi sa tribinama. Treba obavezno graditi dječji vrtić. 

Otvara se rasprava o predloženom Dnevnom redu koji je vijećnicima dostavljen u pozivu za 
sjednicu.Predsjednik vijeća čita predloženi Dnevni red, te utvrđuje da je isti usvojen 
jednoglasno (prisutno 13 vijećnika ). 
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Dnevni red: 

1. Proračun Općine Podturen za 2022.god. s projekcijama za 2023. i 2024.god. 
2.  Program građenja  komunalne infrastrukture za 2022. 
3. Program održavanja  komunalne infrastrukture za 2022. 
4.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.godinu  

5.   Program javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2022. godinu 
6 .Program javnih potreba u sportu za 2022.god. 
7. Program utroška sredstava za zakup poljoprivrednog zemljišta za 2022.god. 
8. Program Socijalne skrbi općine Podturen za 2022.godinu 
9. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 
     i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za  
     razdoblje  od 1.siječnja do 31.prosinca 2022.god. 
10.Program utroška sredstava  šumskog doprinosa u 2022. godini      
11. Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Podturen za 2021. godinu 
12. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2022. godinu s  
     trogodišnjim financijskim učincima 
13.Odluka o  poništenju Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike  

      članova Savjeta mladih Općine Podturen 

14. Odluka o kupnji nekretnina 

15. Odluka o Osnivanju vijeća za zaštitu potrošača Općine Podturen    

Točka 1. 

Perica Hajdarović, načelnik –uz prijedlog Proračuna vijećnicima je dostavljeno obrazloženje 
Proračuna i projekcija Proračuna za 2023. i 2024.god. Prijedlog je objavljen na stranicama 
općine i bila je javna rasprava.Prihodi i rashodi  su planirani u iznosu od 14.517.000,00 kuna . 
Čita stavke planirane po programima i aktivnostima proračuna. Zaposleni, obrazovanje, 
održavanje infrastrukture, socijalna skrb...pojašnjava planirane stavke po Mjesnim odborima. 
Izgradnja sportskih objekata , izgradnja rotora, uređenje ulica planirana- projektna 
dokumentacija za sva naselja nakon izgradnje kanalizacije, nastavak gradnje kanlalizacije u 
svim naseljima , izgradnja vrtića, obnova dr.doma u Sivici, izgradnja Pješačko-biciklističke 
staze prema Sivici, uređenje križanja u Novakovcu, izgradnja parkirališta u Miklavcu, 
uređenje kanala oborinskih voda, program demografske obnove… 
 
Vijećnik Vladimir Sabol – jučer je održan sastanak Odbora za financije i proračun. Bio je 
prisutan i načelnik i predsjednik vijeća i predloženi su amandmani na proračun koje je 
načelnik prihvatio: 
350.000,00 kuna za sportski objekt u Miklavcu 
35.000,00 kuna za sanaciju lipe na groblju u Sivici 
10.000,00 kuna (za sadnju novih stabala oko dr.doma u Sivici). 
Smatra da više treba raditi oko projekata i prijava, da se dobiju sredstva iz Fondova. Do sada 
smo dobivali oko tristotisuća kuna  a utrošili bismo milijun kuna. Očekuje da ostvarimo 
značajnije prihode za projekte na natječajima 
 
Vijećnik Vladimir Križaić – ono što je načelnik nabrojio da se namjerava graditi  mu se sviđa. 
Kovid je sve usporio. Treću Zaloku (otvaranje ulice ) bi trebalo riješiti jer ne iziskiva nikakva 
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financijska sredstva. Da se napravi barem poljski put. Mještani bi se odrekli zemljišta u korist 
općine. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – smatra da izgradnja rotora i PBS Podturen- Sivica 
nisu projekti općine već ŽUC-a . Isto tako i križanje u Novakovcu. To je sve na županijskim 
cestama i  neka oni plate projektnu dokumentaciju i izgradnju. 
 
Vijećnica Mirjana Murk- traži da se prihvati njen prijedlog  20.000,00 kuna ( Božićnice 
umirovljenicima). 
 
Načelnik Perica Hajdarović prihvaća sva tri amandmana vijećnika Vladimira Sabola i oni 
postaju sastavni dio Proračuna za 2022.god. Proračun se povećava za 395.000,00 kuna - i 
iznosi 14.912.000,00 kuna povećava se i stavka višak prihoda( 5.000.000,00 na 5.395.000,00) 
iz 2021.god. Za Božićnice i uskrsnice ( M.Murk ) - planirana su sredstva u Proračunu u iznosu 
od 40.000,00 kuna  i vidjeti će mogućnost  isplate Uskrsnice i Božićnice. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (12 
ZA i 1 glas SUZDRŽAN) usvojilo : Proračun Općine Podturen za 2022.god. s projekcijama za 
2023. i 2024.god. 

Točka 2. 

Perica Hajdarović, načelnik – slijedeće točke dnevnog reda su napravljene po Proračunu i 
programima u proračunu, pa ako vijećnici imaju pitanja neka ih postave. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (12 
za i 1 glas suzdrđžan) donijelo: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 

Točka 3. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinomglasova (12 za i 1 
glas suzdržan) donijelo: Program građenja  komunalne infrastrukture za 2022. 

Točka 4. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (12 
za) i 1 glas suzdržan  donijelo: Odluku o izvršavanju Proračuna za 2022. 

Točka 5. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (12 
za i 1 glas suzdržan) donijelo: Program javnih potreba u kulturi za za 2022. 

Točka  6. 

Glasuje se o prijedlogu:  Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova   (12 
za i 1 glas suzdržan  )  donijelo: Program javnih potreba u sportu za 2022. 
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Točka 7. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (12 za i 1 
glas suzdržan) donijelo: Program utroška sredstava za zakup poljoprivrednog zemljišta za 
2022.god. 

Točka 8. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (12 
za i 1 glas suzdržan) donijelo:Program Socijalne skrbi općine Podturen za 2022.godinu. 

 

                                                                       Točka 9. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za) 
donijelo: Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka  i 
nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za 
razdoblje  od 1.siječnja do 31.prosinca 2022.god. 

Točka 10. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za) 
donijelo: Program utroška sredstava  šumskog doprinosa u 2022. godini      

Točka 11. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za) 
donijelo: Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Podturen za 2021. godinu. 

                                                                            Točka 12. 

Glasuje se o prijedlogu . Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za) 
donijelo: Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2022. godinu 
s trogodišnjim financijskim učincima 

Točka 13. 

Perica Hajdarović, načelnik –nitko se nije prijavio na Javni poziv koji je objavljen u Listu 
„Međimurje“ i na stranici Opine Podturen. 
Vijećnica Marijana Cerovec – čudi se da nema zainteresiranih. Možda bi trebalo animirati 
udruge i mlade. 
Vijećnica Petra Jambrošić – mišljenja je da mladi nisu dovoljno upoznati što predstavlja 
Savjet mladih. 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za) 

donijelo: Odluku o  poništenju Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i 
zamjenike       članova Savjeta mladih Općine Podturen. 

Točka 14. 
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Perica Hajdarović, načelnik – kupnja nekretnine u Novakovcu je uvrštena u rebalans 
proračuna za 2021.god. Kupile bi se čestice u Novakovcu i Podturnu. U Podturnu bi se 
izgradilo  dječje igralište, a u Novakovcu bi se proširila ulica na kojoj je opasan zavoj i 
raskrsnica, te bi se eventualno  napravilo parkiralište. 
Vijećnik Vladimir Križaić – sviđa mu se da općina kupuje stare ruševne kuće. Isto tako bi 
treblo kupiti i onu kuću kod Kalvarije, čuo je da je općina suvlasnik te čestice.  
Perica Hajdarović, načelnik – općina nije suvlasnik parcele, ali su kontaktirani vlasnici oko 
mogućnosti kupnje od strane općine. 
Vijećnik Vladimir Sabol – ne sviđa mu se prijedlog kupnje starih kuća po naseljima . Ako 
općina ide kupovati stare kuće, što će imati od toga? Konkretno u Novakovcu, ova kuća koja 
se kupuje,  između je još jedna parcela  u vlasništvo Z.Novaka . Procjena ruševne kuće  na 
osam i pol tisuća EUR-a. To je velika cijena.Ne vidi što će općina dobiti od toga. 
Vijećnik Josip Lepen – već više puta je rečeno da to treba kupiti zbog ulice i mogućnosti 
izgradnje parkirališta.Ta čestica više vrijedi jer je na raskršću ulica, nije u sredini 
naselja.Pogotovo što se nalazi na opasnom dijelu (ugao ulice). 
Vijećnica Mirjana Murk – jasno joj je za Podturen. Ali za  kuću u Novakovcu dati osam i pol 
tisuća EUR-a  za to ruglo. Zašto vlasnik nije htio srušiti sam  tu kuću da bude teren prazan. 
Što se tiče škole, ona ima parkiralište. Protiv je da se to kupi, ako se pogoduje nekome, onda 
treba svima. Vlasnik godinama nije održavao kuću, niti je išta sanirao. Kupnjom te kuće za 
naselje Novakovec  ništa se ne rješava. 
Vijećnik Josip Lepen – rješava se raskršće i sigurnost vozača i pješaka na tom dijelu naselja. 
Vijećnik Vladimir Križaić – mi smo potpuno zaostali.Općina bi trebala sve takve objekte 
kupiti Ii onda prodavati.  Ima ljudi koji su zainteresirani. Tko će očistiti stare gruntove na 
kojima više nema nikoga? Izgledamo kao Vukovar. 
Vijećnik Slavko Kocijan – za kupnju kuće  je. To je već prije bilo raspravljano i  prihvaćeno. 
Cijena je bila deset tisuća EUR-a  i sad je manja. Svaki dan se vozi tom ulicom i vrlo je opasno. 
Predsjednik vijeća -Vjenceslav Hranilović – da li su te dvije nekretnine  opterećene sa 
komunalnom naknadom. S vlasnikom bi trebalo razgovarati oko cijene.Ako  se ne nađu 
kupac i prodavatelj oko cijene, onda ništa. Mišljenja je ako treba mladim ljudima pomoći oko 
gradnje kuća, neka im se daju novci dok se vidi da  grade kuće. 
Vijećnik Dražen Posavec – podržava stav vijećnika V.Sabola. Nije za to da općina kupuje stare 
kuće po selima.Zadnji put smo donijeli Zaključak i sada „skačemo sebi u trbuh“.Glasati će za 
kupnju. Ako za nekretninu nije plaćana komunalna naknada, treba  to  sve obračunati i odbiti 
od kupoprodajne  cijene. 
Vijećnica Marijana Cerovec – stara kuća u Podturnu nasuprot objekta bivše PZ – nismo 
analizirali njihovo stanje za izgradnju vrtića  zato što je  prodajna cijena visoka. Bila je 
zadovoljna činjenicom da bi sve bilo u jednoj cjelini. I vrtić i škola i igralište. Ulica u 
Novakovcu pored te ruševine je opasna za promet i sigurnost prolaznika i vozača. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (10 za, 1 
suzdržan i 1 glas protiv) donijelo: Odluku o kupnji nekretnina 

Točka 15. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za) 
donijelo: Odluku o Osnivanju vijeća za zaštitu potrošača Općine Podturen .  

 



7 

Dovršeno u 19:30 sati 

Zapisničar  Predsjednik Općinskog vijeća: 

   

   

Darinka MIKULIĆ  Vjenceslav HRANILOVIĆ, bacc.ing.aedif. 

 


