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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen,14.04.2021.god. 
 
 

                                        Z A P I S N I K 

      sa 26.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,14.04.2021.god. u 

prostorijama Društvenog doma Podturen( sala)  s početkom u19  sati. 

Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/21-01/5,UR.BROJ:2109/13-01-21-01 od 9.04.2021.god. 

sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim putem, te je 

predsjedavala sjednicom.  

Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Zlatko Vrtarić, Vladimir Križaić , Slavko Kocijan, Josip Lepen, 

Mirjana Murk, Vjenceslav Hranilović,  Vladimir Sabol, Marijana Cerovec, Petra Jambrošić i  

Damir Srpak. 

Nisu prisutni: Mario Kovačić i Josip Balog 

Još su prisutni: Perica Hajdarović-načelnik Općine Podturen, Vladimir Trstenjak novinar lista 

„Međimurje“   i Darinka  Mikulić zapisničar. 

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

prisutno 11 vijećnika,  te otvara raspravu o Zapisniku  sa 25.sjednice sjednice Općinskog 

vijeća. 

Vijećnik Vladimir Križaić – zadovoljan je zapisnikom sa prethodne sjednice. Još je trebalo 
upisati i njegovu zadnju rečenicu. 
 
Glasuje se o Zapisniku 25. sjednice. Prisutno 11 vijećnika , te se utvrđuje da je jednoglasno 
( 11 za)  usvojen Zapisnik.  
  
AKTUALNI SAT: 
 
Vijećnik Vladimir Križaić – ovo je zadnja sjednica vijeća i mi smo jedna prevarantska 
općina. Bila je oformljena komisija u sastavu Vladimir Križaić, Vjenceslav Hranilović, i gđa 
Kalšan u vezi uređenja ulice prema Kalvariji. Načelnik je trebao prihvatiti njihovo rješenje, 
a ne da nam majstori projektiraju ulice. Nije napravljena odvodnja i opet će se trgati 
asfalt kad se bude radila odvodnja. Treba napraviti projekt i nešto zajedničko za cijelu 
općinu. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – danas je u općini održan sastanak na kojem su načelnici  
međimurskih općina potpisali 15 ugovora sa nadležnim Ministarstvom o odobravanju 
sredstava za prijavljene projekte na javne pozive. Općina Podturen je potpisala ugovor o 
sufinanciranju unutarnjeg uređenja ambulante. Što se tiče komentara vijećnika Vladimira 
Križaića, zna se kako je to bilo s tom komisijom. Natječaj je poništen. Ovi radovi su 
planirani Proračunom i Planom nabave općine za 2021.godinu i radi se po projektu koji je 
napravljen od strane ovlaštene tvrtke. 
 
Vijećnik Vladimir Križaić – ako su  oni bili angažirani, onda su trebali biti uključeni u 
projekt. Interesira ga kako će se napraviti staza  zato što je to u Podturnu. 
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Vijećnik Vjenceslav Hranilović- postoji projekt koji je napravljen i koji po njemu  nije 
dobar. On ima drugačije mišljenje o radovima. Taj je projektant radio u njegovoj firmi. 
Asfalt nije planiran dovoljno široko. Nije dobro napravljen ni ovaj dio kod farofa. Biti će 
problema oko odvodnje oborinskih voda jer  nije napravljena odvodnja, a radi se staza. 
Pješačko - biciklistička staza mora biti široka barem metar i pol. Radi se pješačko-
biciklistička staza, a uopće nemamo građevinsku dozvolu. Isto tako, na Društvenom  
domu u Podturnu  se radi fasada, a krovište je problem. Zna da su izbori, ali je mišljenja 
da je to najprije trebalo riješiti. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – cesta kod farofa je široka šest metara, a širina ceste u 
stambeno-poslovnoj zoni u Podturnu je 5 metara i ne mogu se mimoići dva traktora. Što 
se tiče radova, radi se bez obzira na predizborno vrijeme. On kao načelnik je prije izbora 
naslijedio 5 milijuna kuna i isto toliko je sada na računu. 
 
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda.  
 
Vijećnik Vladimir Križaić- pohvaljuje pročelnicu vezano uz  dogovore, sastanke i pozive 
Komisiji za  Statut i poslovnik Ovaj put je sve odrađeno kako treba. Komisija je imala 
sastanke oko Statuta i Poslovnika. Ima primjedbu da se oporba nema gdje sastati i 
načelnik mu je rekao da mogu koristiti vijećnicu za sastanke uz prethodnu najavu. 
 

Predsjednica vijeća Mirjana Murk čita prijedlog Dnevnog reda te se utvrđuje da je 

prisutno 11 vijećnika i da je jednoglasno(11 za) usvojen sljedeći 

Dnevni red: 

1. Statut Općine Podturen 

2.Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Podturen 

3. Odluka o  izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone u  

     Podturnu 

 

Točka 1. 

Perica Hajdarović , načelnik– Odbor je prihvatio Statut, provedeno je javno savjetovanje 
i nije bilo primjedbi ni na Prijedlog Statuta ni poslovnika o radu vijeća. Najznačajnija 
izmjena je ta što  u novom statutu nema zamjenika načelnika. 
 
Mirjana Murk- predsjednica vijeća – članica Komisije za Statut se izjasnila da prihvaća 
prijedlog Komisije za statut, ali nije mogla biti nazočna na sjednici, jer je bila na poslu. 
 
Vijećnik Vladimir Križaić – ne može naknadno dati suglasnost, jer nije bila na sjednici. 
Njemu kao predsjedniku  se nije ispričala, niti ga nazvala. 
 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – tko je na sjednici taj glasuje. Ne može se glasovati 
naknadno. 
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Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (11 

za) donijelo Statut Općine Podturen. 

Točka 2. 

Vijećnik Vladimir Sabol –članak 9. poslovnika – predlaže amandman. Klub vijećnika čine 

dva vijećnika ( u prijedlogu Poslovnika 3). 

Glasovanjem amandman jednoglasno prihvaćen ( 11 za). 

Glasuje se o prijedlogu Poslovnika sa dopunom: Prisutno 11 vijećnika, te se utvrđuje da je 

vijeće jednoglasno (11 za ) donijelo Poslovnik o radu Općinskog vijeća. 

Točka 3. 

Perica Hajdarović, načelnik – po Zahtjevu investitora se pristupilo izradi prijedloga odluke 
o izmjeni i dopuni detaljnog plana uređenja gospodarske zone u Podturnu. 
 
Vijećnik Josip Lepen – od elektrane  na području općine nema koristi. Tu nema 
zapošljavanja . Tako smo isto prošli sa elektranom u Sivici. Protiv je prijedloga. 
 
Vijećnik Vladimir Križaić- mišljenja je da ne treba odmah prijedlog odbaciti, to treba 
podlučiti novo vijeće, Možda uvjetovati investitoru da tu napravi skladište ili nešto slično 
Firma je investitor i trebalo bi mu izići u susret. Dobro je što su na tom prostoru srušili 
postojeće objekte za uzgoj životinja. 
 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – općina nema od ovog projekta koristi. Podržava stav 
vijećnika J.Lepena. Isto takvu elektranu imamo u Sivici. Tu je postojala ekonomija  koja je 
radila kako se radilo u onom vremenu, ali je barem  zapošljavala ljude. Možda nije 
trebalo porušiti sve objekte. Pogledao je podatke o toj firmi i osnivačima . Imaju jako 
puno poduzeća u vlasništvu. Zanimljivo je da nije otišao investirati u Dalmaciju. Vlasnik je 
čak  član  nadzornih odbora  u 21 poslovnom  subjektu i u 16 firmi, a njegova suradnica u 
32 firme. Provjeravao je kako rade te firme i dosta ih je u „crvenom“. Investitor mu je 
sumnjiv. Što općina ima od fotonaponskih ćelija. Zašto nije napravio elektranu na 
krovovima. Smatra da to ne treba dozvoliti na 2 hektara poljoprivrednog zemljišta.  
 
Vijećnik Zlatko Vrtarić – čudi se da vijećnici tako komentiraju .Da je on vlasnik zemljišta i 
investitor, ne vidi razlog da bi mu netko mogao zabraniti da radi jer ne predstavlja 
nikakav problem. 
 
Vijećnik Vladimir Križaić -nije za to da se to u potpunosti odbaci. Neka investitor napravi 
skladište i na krovu elektranu. Mi kao Podturenčani imamo pravo raspravljati o Podturnu. 
Nije za to da se prijedlog odmah odbaci. 
 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović –on ima svoju viziju. Nije ovo socijalizam. Investitor je 
trebao dok je kupovao zemljište provjeriti da li tu može graditi takav objekt. Čudi se 
vijećniku Z.Vrtariću i njegovom komentaru. Ne može netko doći i reći .To hoću graditi i vi 
mi morate omogućiti. Kako je kupio zemljište tako ga može i prodati. Još danas su svi 
vijećnici i imaju pravo donositi odluke i komentirati. 
 
Vijećnik Zlatko Vrtarić – koliko je njemu poznato taj je investitor dobio sredstva za 
ulaganje od ministarstva. 
 
Vijećnik Vladimir Sabol – nije mislio komentirati. Ako je to došlo na zadnju sjednicu vijeća, 
onda o tome treba odlučiti, a ne ostavljati idućem vijeću. Ako nešto ne može graditi, 
onda ne može. 
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Perica Hajdarović, načelnik – investitor je došao na razgovor u općinu i rečeno mu je da 
prema planu tako kako on zamišlja  ne može graditi . Prema Detaljnom planu može 
napraviti za 0,8 %  manje od planiranog  jer je još dio zemljišta kupio. Trebalo bi donijeti 
odluku da  se tako nešto tu uopće ne može graditi prema planu. Tako je njemu 
pojašnjeno. Detaljni plan je dokument  „niži“ od Prostornog plana. 
 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ako mi kao vijeće nismo za to da se to gradi, onda 
trebamo odlučiti ne. Možda drugo vijeće odluči da dozvoljava gradnju. 
Vijećnik Vladimir Križaić – prije tjedan dana smo imali sjednicu i sada zadnji dan prije 
raspuštanja vijeća to moramo odlučiti. Tako je i J.Lepen utopio Posavca kao načelnika 
za 4 milijuna kuna. Načelnik je prevarant. Kod nas je dozvoljena izgrađenost čestice 30 %. 
Stalno je u općini neka prevara. 
 
Vijećnik Josip Lepen – vijećniku V.Križaiću – nije problem A.Posavcu bio dug, već nije 
plaćano poduzeću „Đurkin“ ono što su   građani plaćali u ratama za priključke  
mjesečno. To se trošilo na druge stavke. 
 
Vijećnik Vladimir Križaić – kad je on došao za načelnika u općinu, onda ga je dočekao 
dug od milijun kuna. „Đurkin“ je dobio sud i općina je platila milijun kuna. 
 
Vijećnik Josip Lepen- stvar je u tome da su radovi izvedeni i A.Posavec je potpisao da su 
okončane situacije. Na temelju toga je i investitor tužio općinu i dobio spor. 
 
Glasuje se o prijedlogu: Prisutno 11 vijećnika Glasovanjem se ( za 0 , protiv 9 i 2 glasa 

suzdržan) se utvrđuje da vijeće nije usvojilo Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja gospodarske zone u Podturnu. 

Dovršeno u 20 h. 

Zapisničar : Darinka Mikulić 

 

                                                                                                 Predsjednica Općinskog vijeća : 

                                                                                                           Mirjana Murk 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                    

                                                                                                                     


