
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Podturen,26.05.2022. 

                                                                            Z A P I S N I K 

Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 26.05.2022. u vijećnici Općine 
Podturen s početkom u 20  sati. 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/22-01/04 ;URBROJ:2109/13-01-22-01 od 20.05.2022. 
sazvao predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović pisanim putem, te je predsjedavao sjednicom. 

Prisutni vijećnici : Damir Srpak, Marijana Cerovec, Josip Lepen, Petra Jambrošić,  Vjenceslav 
Hranilović, Vladimir Sabol, Dražen Posavec, Rudolf Rajf, Mirjana Murk,  Mladen Božić, Slavko 
Kocijan i Franjo Cerovec.   

Nisu  prisutni  vijećnici: Krešo Balog i  Marta Novak. 

Još su prisutni: Perica Hajdarović- načelnik Općine Podturen, novinar Vladimir Trstenjak “List 
Međimurje“. Karlo Miljančić“  i Darinka Mikulić zapisničar.  

Predsjednik vijeća, Vjenceslav Hranilović pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je vijećnik Jurica 
Rajf podnio ostavku na mjesto člana općinskog vijeća radi odlaska na rad u inozemstvo. SDP je 
predložio novog vijećnika sa svoje liste Rudolfa Rajfa, te je Mandatna komisija zasjedala i poziva 
predsjednika Josipa Lepena da podnese izvješće. Predsjednik Mandatne komisije čita izvješće i 
utvrđuje da je za novog vijećnika izabran Rudolf, Rajf. 

Predsjednik vijeća čita tekst prisege, vijećnik Rudolf Rajf prisize i potpisuje tekst prisege. 

Predsjednik vijeća, Vjenceslav Hranilović pozdravlja sve nazočne i otvara raspravu o Zapisniku 
sa 6.sjednice Općinskog vijeća. 

Vijećnik Franjo Cerovec – ima primjedbu na zapisnik. U kontekstu ambulante je govorio o 
stambeno-poslovnom objektu. On zna da je ambulanta u vlasništvu općine. Nije govorio o dijelu 
zgrade, već o cijeloj zgradi u kojoj su i stanari. Bili su radovi na zgradi – uređenje fasade, 
mijenjanje prozora, krovišta. Nema elaborata zgrade, a tu su stanovi. 

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

Aktualni sat: 

Vijećnik Vladimir Sabol – traži da načelnik od sjednice do sjednice izvijesti vijeće što se radilo 
u proteklom periodu. Nabava traktora je opet u Proračunu. 
Vijećnica Mirjana Murk – traži da se očisti kanal u selskoj ulici (kod kbr.21). 
Vijećnik Franjo Cerovec – zašto se prije izgradnje rotora ne napravi pješačka staza do 
Lončareva i Matekovca da mještani lakše mogu doći u naselje. Smatra da to treba prije riješiti. 
Vijećnik Vladimir Sabol – ulaz u Sivicu, načelnik nije ništa rekao. Treba to riješiti čim prije. 
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Perica Hajdarović - načelnik:  ( V.Sabolu) zajedno su bili na razgovoru u policiji. Tu je zavoj i ne 
može se postaviti kamera, ne može se dobiti dozvola. Jedna općina ima isti problem i vidjeti 
će se kako će oni to riješiti. Ne može se samo kamerom utjecati na vozače. Bitna je i svijest 
pojedinaca u vožnji i poštivanje pravila. Već smo bili proveli javni natječaj za nabavu traktora 
2021, ali je bila nepravilna ponuda. Rebalansom su ponovo  predviđena sredstva za nabavu 
traktora. 
Vijećnik Vladimir Sabol – predlaže da se postave ležeći policajci, ako se to ne može riješiti 
drugačije. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – imamo Županijsku upravu za ceste. Od njih 
možemo tražiti da se to uredi. Cesta je  katastrofalna, asfalt je dosta oštećen. ŽUC održava 
cestu prema Celinama a ovaj dio do kuće Šmitran je naš ( kroz naselje). 
Vijećnik Vladimir Sabol –traži da se riješi pitanje ulaza u Sivicu. Ako mogu druge općine 
postavljati ležeće policajce, onda možemo i mi. 
Vijećnik Franjo Cerovec – i u naselju Novakovec je loša sigurnost pješaka. To bi isto trebalo 
riješiti. 
Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – svatko vozi na svoju odgovornost, neka se pozove 
policija i neka kontrolira vozače unutar naselja u sklopu akcija sigurnosti prometa. Ne mogu se 
svugdje postaviti kamere. Godinama se kroz N.Selo Rok vozimo 50 na sat. Smatra da bi to 
trebalo mijenjati iz razloga što postoji pješačka staza sa obje strane ceste. Ne sjeća se kad je 
na toj dionici bila „saobraćajka“. Savjetuje načelniku da uputi dopis ŽUC-u i traži očitovanje. 
 
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 12 vijećnika ). 
 
                                                                Dnevni red: 
 
1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2022.god. 

2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.god. 

3.  Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. god. 

4.  Izmjene i dopune  Socijalnog programa Općine Podturen za 2022. god. 

5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 

2022.god. 

6. Izmjene i dopune  Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2022.god. 

7. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Podturen za 
2021.  
8. Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom  u vlasništvu Općine Podturen za 
2022.  
9.  Odluka o  osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  javna priznanja Općine Podturen  
10. Odluka o novčanoj pomoći 
11. Etički kodeks  članova općinskog vijeća  Općine Podturen 
12. Odluka  o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje 
je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Podturen 
13. Odluku  o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Podturen 
14. Odluka o otpisu potraživanja Općine Podturen 
15. Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen 
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16. Odluka o novčanoj pomoći- sportašica 
17. Odluku o pokretanju inicijative za udruživanje i osnivanje lokalne turističke zajednice na 
području Grada Mursko Središće i Općina Podturen, Selnica i Vratišinec 
18. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone u Podturnu 

19. Odluka o isplati stipendija  za učenike obrtničkih zanimanja s područja Općine  Podturen 

20. Odluka o sufinanciranju projekta - Centar Dosti 

21. Odluka o prodaji zemljišta na području Općine Podturen 
 

Točka 1. 

Perica Hajdarović, načelnik –prihodi i rashodi  Proračuna ukupno sa viškom iz proteklih godina 
iznose 16.164.321,49 kuna. 
U izmjene i dopune proračuna su uvršteni zahtjevi Mjesnih odbora. 
Mirjana Murk – vidi da je uvrštena kupnja nekretnine za društvene namjene- za 350.000,00 
kuna. Izrada projektne dokumentacije mosta na Muri. Uklanjanje ruševnog objekta u 
Novakovcu, rušenje lipe u Sivici. Kolika je cijena postavljanja kamenčića na groblju? Koliko košta 
rušenje kuće u Novakovcu, ako se otpad odvozi na našu deponiju. 
Perica Hajdarović, načelnik – predviđena je skica- idejni projekt mosta na Muri. u Sivici je 
planirano orezivanje lipe i ostalih stabala oko Bereka, kamenčići na groblju- teško je kositi travu 
između grobova. Postavila  bi se podloga od geotekstila i kamenčići. 
Vijećnik Dražen Posavec – izgradnja rotora – da li to treba biti u proračunu općine? Neshvatljivo 
mu je da općina to financira. Gdje su u Proračunu predviđena sredstva iz Europskih fondova? 
Tu su sve male stavke. Uređenje ambulante je također trebalo ići iz europskih fondova. Most 
na Muri, da li uopće postoji mogućnost da se to realizira? Što nam znači projekt koji se neće 
graditi. U proračunu je za sve naše domove predviđena sanacija. Opet i ove godine. Treba 
napraviti sve odjednom, a ne stalno svake godine. Radovi na Bereku u Sivici,zna da to ide 
djelomično iz sredstava LAG-a, povećava se stavka , povećava se stavka i za ambulantu. Zna da 
su radovi poskupjeli za minimalno 10 %. Dalje se navode održavanja sportskih objekata. 
Vatrogasni dom Novakovec? Već je prije tražio da mu se dostavi podatak koliko je to koštalo. 
Radovi na igralištu NK Graničar? Sve radovi cca 250-300 tisuća kuna. Ako nije problem, da li se 
mogu dobiti obračuni. 
Mirjana Murk – prema riječima načelnika ta kuća koja se kupuje ne vrijedi više od 20.000,00 
kuna. Što će se tu graditi? 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – imamo u općini 30-40 % napuštenih kuća. Nisu 
opterećene nikakvim obvezama. Godinama ne plaćaju ništa a mi se sada trebamo misliti oko 
ruševina. Treba napraviti novi popis kvadrature stambenog prostora i realno obračunati 
komunalnu naknadu. Sada je vrijeme da i poljoprivrednici plate naknadu za svoje hangare. Mi 
održavamo poljske putove, oni zemlju obrađuju  tik do puta. Podržava stav vijećnika D.Posavca 
da treba planirati neke veće projekte. 
Vijećnik Franjo Cerovec – općina bi mladim obiteljima trebala sufinancirati gradnju kuća, 
pozitivan primjer je Štrigova. Mlade obitelji su se doselile u općinu. 
Vijećnik Josip Lepen – smatra da je za nabavu traktora predviđen mali iznos. Ako već kupujemo 
traktor, onda treba kupiti nešto kvalitetno sa svim priključcima. Zašto je rebalansom „skinuta“ 
donacija Župi Podturen? Smatra da treba ostaviti prije planirani iznos od 100.000,00 kuna. - 
AMANDMAN 



4 

Vijećnik Dražen Posavec – da li ima netko pouzdan tko će procijeniti nabavu traktora i reći to je 
dobro. Stručna osoba bi to trebala odraditi- napraviti procjenu. 
Perica Hajdarović, načelnik – vrijednost rotora je cca 2.700.000,00 tisuća kuna. Nema 
raspisanog natječaja na koji se općina nije prijavila. Nada se da će se sada nakon COVID- a početi 
objavljivati i veći i značajniji natječaji. Bitno je da imamo projekte koje možemo kandidirati. 
Vijećnik Josip Lepen – u Prostornom planu Međimurske županije je predviđen most u Podturnu. 
Trebalo bi napraviti idejno rješenje. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – trebalo bi za takve projekte lobirati na državnoj razini. 
Ako bude naznaka da bi se to moglo ostvariti, onda bi trebalo napraviti idejno rješenje. Most 
namjerava izgraditi i Grad Mursko Središće. 
Vijećnik Rudolf Rajf – da li je nama potreban most na Muri? Možemo puno dobiti, a možemo i 
više izgubiti. U Podturnu je rijeka Mura u zaštićenom krajoliku i postoji mogućnost turističke 
promidžbe. Izgradnjom mosta ne bismo imali čisti okoliš. Odvijao bi se promet bez zadržavanja 
u općini. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – izgradnja mosta je veliki projekt. Ako bude  korisna i 
isplativa  trasa ceste prema Mađarskoj , most će se graditi uz poštivanje svih ekoloških 
standarda. To bi bio državni projekt. 
Perica Hajdarović, načelnik – Povećana je stavka za radove na Bereku iz razloga što su radovi 
završeni u ovoj godini, na prošloj sjednici je donesena Odluka o davanju suglasnosti na potpis 
Ugovora za uređenje ambulante. U Novakovcu će se na sportskim objektima izvoditi radovi u 
klubu i ŠRD-u. Kupnja kuće – to je velika parcela od 3 tisuće m/2 u centru naselja. Općina već 
pomaže mlade obitelji na način da su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju 
kuća. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – trebalo bi napraviti model da se mladi ljudi privuku u 
našu općinu. Općina Štrigova sufinancira vrtić u iznosu od 100 %, , gradnju kuća u iznosu od 
30.000,00 kuna. Imaju prihod od  rente za plin i iz nje to financiraju. 
Perica Hajdarović, načelnik- smatra da je dovoljno 400.000,00 kuna za nabavu traktora. 
Vijećnik Dražen Posavec – projekti koji su bili prijavljeni, to su projekti od 100 tisuća kuna. Koji 
su to veći  projekti, svi dobivaju sredstva iz fondova, osim nas. Mi nemamo veće investicije, ništa 
konkretno ne radimo. Ne možemo se dogovoriti za neki veći projekt. 
Perica Hajdarović , načelnik – mi imamo veći projekt, a to je izgradnja vrtića i to vijećnik zna. 
Trenutno se radi na projektu vrtića u Sivici.  
Vijećnik Josip Lepen – ne slaže se sa stavom vijećnika D.Posaveca da općina nije ništa dobila ( 
sredstava). Dobili smo 4 milijuna EUR-a za dvoranu i kanalizaciju, napravila se sva infrastruktura 
u općini. Koji su to projekti koje još  treba napraviti? 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – neke općine su uredile svoje domove uz sredstva iz 
Europskih fondova. Trebalo bi moožda češće održavati sjednice da se dogovorimo oko 
projekata i ideja. 
Perica Hajdarović, načelnik – vijećniku J.Lepenu – Župa Podturen ne može utrošiti sredstva u 
iznosu od 100 tisuća kuna, jer čekaju da li će uopće ići u investiciju. 
Vijećnik Josip Lepen ostaje pri amandmanu da se župi odobre sredstva u iznosu od 100 tisuća 
kuna iz razloga što je općina u mogućnosti izdvojiti taj iznos.. 
Vijećnik Vladimir Sabol – čita stavke koje se mijenjaju ( stavke obrazloženja izmjena proračuna) 
– Hrvatske vode, održavanje programa, eko renta općini Koprivnički Ivanec, cijena vrtića Pinokio 
je povećana, roditelji kažu da je općina s tim suglasna. Ravnateljica vrtića Pinokio tvrdi da će 
ona graditi vrtić u Sivici, a ne općina, djeca ne idu dva tjedna u vrtić, a cijena je ista? 
Vijećnica Marijana Cerovec – Dobra je ideja most, treba ga napraviti, dobra je ideja i gradnja 
vrtića. Ne želi da se o nečemu priča „rekla-kazala“. Treba konkretno raspravljati o  projektima, 
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računima i troškovima. Vrtić u Sivici je u sklopu područne škole. Županija kao osnivač škole  daje 
„blagoslov“ na cijenu najma vrtića. Prostor u školi sigurno nije adekvatan za vrtić. Dobra je ideja 
da se općina angažira  oko izgradnje vrtića dogradnjom škole. Treba se usmjeriti prema 
projektima. Sve što je napravljeno traži održavanje. Danas svi uživaju u onome što je 
napravljeno i uređeno. I domovi i igrališta. 
Vijećnik Franjo Cerovec – ako dajemo stipendije, zašto ne plaćamo užinu djeci u školi. Možda 
da se smanje izdaci za vatrogasce i nogometaše. 
Perica Hajdarović, načelnik – prihvaća amandman vijećnika Josipa Lepena – stavka ceste 
umanjuje se za 100 tisuća kuna i uvrštava nova stavka – donacija Župi Podturen 100 tisuća kuna. 
Povećava se stavka izdvajanja za centar DOSTI za 6 tisuća kuna, a umanjuje stavka za 
jednokratne novčane pomoći ( obje stavke na socijalnim izdvajanjima. 
Vijećnik Mladen Božić – projekt gradnje staračkog doma- predlaže da se gradi iz sredstava EU 
fondova.  
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10 

ZA, 1 glas PROTIV i  1  glas SUZDRŽAN)  donijelo : IZMJENE I DOPUNE  Proračuna Općine 

Podturen za 2022.god. 

Točka 2. 

Perica Hajdarović, načelnik –  Programi od točke 2- 6 se temelje na izmjenama i dopunama  
Proračuna te poziva vijećnike da postave pitanja ukoliko trebaju pojašnjenja.  

Bez rasprave glasuje se o prijedlogu: Prisutno 9 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom 
glasova  (8 ZA i 1 glas protiv)  usvojilo : Izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022.god. 

Točka 3. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 9 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (9 za  ) donijelo: 
Izmjene i dopune  Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. god. 

Točka 4. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 9 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (9 za ) 
donijelo: Izmjene i dopune  Socijalnog programa Općine Podturen za 2022. god. 
 
                                                                           Točka 5. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 9 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (9 za) 
donijelo: Izmjene i dopune  Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 
2022.god. 
                                                                           Točka 6. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 9 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (9 za  

donijelo: Izmjene i dopune  Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2022.god. 

 

Točka 7. 
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Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 9 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (9 za)  
donijelo: Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Podturen 
za 2021. 

Točka 8. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za ) 
donijelo: Odluku o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom  u vlasništvu Općine 
Podturen za 2022. 

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  javna priznanja Općine Podturen . 
 

Točka 10. 
 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za  ) 
donijelo: Odluku o novčanoj pomoći. 
 

Točka 11. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (12 za ) 
donijelo: Etički kodeks  članova Općinskog vijeća  Općine Podturen. 

Točka 12. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (11 za)  
donijelo: Odluku  o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 
koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Podturen 

Točka 13. 

 Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (11 za ) 

donijelo: Odluku  o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Podturen  . 

 

Točka 14. 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (11 za ) 

donijelo: Odluku o otpisu potraživanja Općine Podturen. 

 

Točka 15. 
 

Perica Hajdarović, načelnik – dopuna  u natječaj uvrstiti česticu  455/A/1/3/87/2  u suvlasništvu 
2/6 vlasnik općina, k.o. Sivica 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (11 za ) 
donijelo: Odluku o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen.  
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Točka 16. 

 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – o ovoj točki neće glasati budući da se radi o članu 
njegove obitelji. Biti će suzdržan. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova   (10 
za i 1 glas suzdržan ) donijelo: Odluku o novčanoj pomoći. 
 

Točka 17. 
 
Vijećnik Rudolf Rajf – podržava ideju osnivanja TZ. Mursko Središće ima  pješačke staze uz Muru. 
Mi nemamo što ponuditi turistima osim čiste prirode. Tu imamo i baštinu, možda etno selo. Bio 
je s načelnikom u Javnoj ustanovi , te je dogovoreno da dođu kod njih na razgovor i 
osmišljavanje programa za turističku prezentaciju općine. Možda da se uključe i općine 
Dekanovec i Domašinec. Podturen ima jako velike potencijale. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – Podturen ne može biti etno selo. Nemamo mi neke 
posebne uvjete. S osnivanjem TZ nećemo ništa dobiti. Tu je većina članova iz Grada M.Središće 
i sve će se zbivati u gradu. Mi uopće nemamo turističkih smještaja. Štrigova ima dosta kuća za 
odmor i općina je pomogla zainteresiranim  pojedincima oko realizacije njihovih zamisli. Ne vidi 
da će općina bilo što dobiti osim obveze plaćanja članarina TZ. 
Vijećnik Rudolf Rajf – nemamo ciljeve i ne znamo što ćemo napraviti: most, vrtić.?Štrigova je 
dobila sredstva iz EU fondova - vinari i ostali zaiteresirani. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – mi nemamo tu vrstu obrtnika i ugostitelja koji su 
spremni ulagati, a da im općina bude suport. 
Vijećnik Dražen Posavec – što bi mi tu radili, kakav je plan? 
Perica Hajdarović, načelnik – plan je napraviti mlin na Muri i tražena je suglasnost za 
postavljanje mlina. 
Vijećnik Slavko Kocijan – trebamo biti svjesni ukoliko donesemo ovu Odluku, da će poduzeća 
morati plaćati članarinu TZ. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  (11 
za i 1 glas suzdržan  ) donijelo: Odluku o pokretanju inicijative za udruživanje i osnivanje lokalne 
turističke zajednice na području Grada Mursko Središće i Općina Podturen, Selnica i Vratišinec.  
 

Točka 18. 
 
Vijećnik Josip Lepen – mišljenja je da se za ovakve objekte ( solare) treba naplatiti komunalna 
naknada veća nego za ostale poslovne objekte. 
Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – već je bio protiv ovog prijedloga, općina od ovakvih 
investicija nema nikakve koristi.Šteta je da se na poljoprivredno zemljište postavljaju solari. Ima 
dosta poslovnih objekata pa neka se postavljaju na njihove krovove. Ionako ćemo morati 
mijenjati Prostorni plan i neka se to onda odradi u sklopu istog.  
Vijećnik Dražen Posavec – tu ne može ništa biti u vezi poljoprivrede jer je zakopana šuta od 
srušenog objekta. Nitko u Podturnu u zadnjih 30 godina nije napravio tvornicu. Ne bi mu trebali 
braniti postavljanje solara, ali uvjet je da se plati komunalna naknada. 
Vijećnik Vladimir Sabol – ako mu treba građevinska dozvola, onda treba platiti i  komunalni 
doprinos. 
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Vijećnik Damir Srpak- smatra da ne treba mijenjati Detaljni plan. Slaže se da se obračuna 
komunalni doprinos i komunalna naknada za elektranu. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova   (9 
za, 2 glasa protiv i 1 glas suzdržan ) donijelo: Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja gospodarske zone u Podturnu. 

 

Točka 19. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (12 za ) 
donijelo: Odluku o isplati stipendija  za učenike obrtničkih zanimanja s područja Općine  
Podturen. 
 

Točka 20. 

 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno  (12 za),  

donijelo: Odluku o sufinanciranju projekta - Centar Dosti. 
 
 

Točka 21. 
 

Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 12 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno   (12 za ) 
donijelo: Odluku o prodaji zemljišta 

Dovršeno u 22:55 sati 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

   

   

Darinka Mikulić  Vjenceslav Hranilović, bacc.ing.aedif. 

 


