IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 29. listopada 2013. S početkom
u 20.00 sati u domu kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/13-01/7, URBROJ: 2109/21-02-13-1 od 23.10.2013.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Franjo Kovačić, Konrad Brezarić,
Mirjana Novak, Marijan Sklepić, Robert Kos, Nataša Sternad, Robert Veselko, Josip Petković, Marinka
Kostanjević, Mladen Borko ( pridružio sesjednici nakon usvajanja dnevnog reda).
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Boris Resman – ispričao se.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni : Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika,
Aleksandra Ličanin – predstavnik medija.
Zapisnik vodila: Gordana Golub
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec gosp. Josip Petković,
pozdravio je sve prisutne i dao predloženi dnevni red na usvajanje.
Jednoglasno je usvojen slijedeći :
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 3. Sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (materijal u
privitku),
2. Aktualni sat,
3. Odluka o prihvaćanju istupanja grada Mursko Središće iz Sporazuma o osnivanju JVP
Čakovec (materijal u privitku),
4. Zaključak o usvajanju dodatka Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec (materijal u privitku),
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec (materijal u privitku),
6. Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za najam stanova u vlasništvu Općine
Gornji Mihaljevec (materijal u privitku),
7. Odluka o prodaji nekretnine upisane u z.k. uložak br.126, čest.broj (161-162)/B/1/1/2 (materijal
u privitku),
8. Informacije i izvješća,
9. Ostalo.
Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 3. Sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Izvod iz zapisnika vijećnici su primili poštom. ( sjednici se pridružio vijećnik Mladen Borko)
Zapisnik sa 3. Sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec jednoglasno je usvojen uz izraženu
želju gospodina Borko Mladena da se ubuduće zapisnik dostavlja u cjelovitom obliku uz poziv za
sjednicu.
Ad.2 Aktualni sat
Josip Petković: želio bih napomenuti vezano uz donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana općine,
da će isti prije konačnog donošenja svakako biti dostavljen svim vijećnicima, i u papirnatom obliku, na
uvid.
Franjo Kovačić: zanima me u kojoj fazi je kandidirani projekt „Park mladosti“. Kandidiran je bio u
proljeće a sad je već rok izvedbe pri kraju.
Goran Lovrec: S obzirom na to da su se baš u proljeće provodili izbori, je sve skupa malo zastalo ali u
proteklih mjesec – dva smo nadoknadili izgubljeno vrijeme pa je tako veći dio posla gotov iako ne

možemo napraviti sve u roku. Poslali smo zahtjev za produženje roka izvedbe na Ministarstvo
regionalnog razvoja i europskih fondova, vjerujemo da će uzeti u obzir naše razloge te nam produžiti
rok.
Franjo Kovačić: Hvala na odgovoru. Imao bih još jedno pitanje, dali se može dovesti jedan kamion šudra
kod vikendaši u Kelemen?
Goran Lovrec: upoznat sam sa situacijom, nešto budemo poduzeli čim budemo u mogućnosti. Ali
gospodin koji je radio put trebao ga je napraviti prema zakonskim regulativama.
Mirjana Novak: moje pitanje odnosi se na općinsku službenu web stranicu, odnosno više je primjedba.
Primijetila sam da su na stranicama još uvijek stari podaci o službenicama i načelniku a i ništa nije
dodavano od izbora. Trebalo bi to što prije promijeniti da bi ljudi bili upućeni u rad općine.
Goran Lovrec: Uređenje stranice prepustili smo novom izrađivaču koji bude to radio besplatno. Ako ste
u posljednjih tjedan dva posjećivali stranicu mogli ste primijetiti da je ista u izradi. Mogu samo reći da će
biti bolja i udruge će imati svoje mjesto za objavljivanje. Moći ćemo sami objavljivati podatke.
Josip Petković: trebalo bi objaviti i zapisnike sa sjednica te akte donesene na sjednicama.
Goran Lovrec: kako sam već spomenuo imat ćemo mogućnost da sami objavljujemo dokumente pa
tako i rad Općinskog vijeća.
Robert Kos: ja bih samo kratko izvijestio o radovima na domu u Dragoslavec Selu. Od prošle sjednice
završili smo fasadu na domu, obojali unutarnje zidove i stolariju i još neke manje stvari uredili. Ukupni
trošak rada iznosio je 11.800,00 kuna od toga MO Dragoslavec Selo pokriva 6.000,00 kuna a općina
5.800,00 kuna. Iznos od 6.000,00 kuna sastoji se od 1.000,00 kuna donacije i 5.000,00 kuna iz „selske
kase“. Sada kad smo sve to obnovili smatram da bi bilo zgodno nabaviti jednu od onih plavih ploča, koje
se nalaze na općinskim i županijskim zgradama, sa natpisom.
Mirjana Novak: vezano uz domove, oni se iznajmljuju a prilikom korištenja dolazi do oštećenja imovine i
inventara u domovima pa me zanima tko je zadužen za kontrolu i nadzor nakon korištenja.
Robert Kos: koliko sam ja upućen samo je staklo bilo slomljeno i to je zamijenjeno. A sad neki dan smo
uočili mrlju na zidu vjerojatno od soka.
Mirjana Novak: ja sam primijetila da nedostaje umivaonik i da je rupa na vratim.
Robert Kos: Umivaonik sam ja skinuo jer ga treba ponovno pričvrstiti, stara vijci su popustili. A na
vratima sam vidio rupu međutim nije poznato tko je počinitelj. Ljudi počiste za sobom koliko mogu
međutim nema tople vode pa je to sve malo površno.
Josip Petković: domovi su napravljeni da se koriste pa je normalno da se ponekad nešto i ošteti ali to
treba sanirati i omogućiti daljnje korištenje domova.
Robert Veselko: na Preseki nogometni klub upotrebljavaju i Romi. Oni u svojoj općini imaju dovoljno
takvih prostora za korištenje a čuo sam da tu imaju sklopljene ugovore o korištenju. Zašto i tko iz prošle
vlasti im je to dozvolio?
Josip Petković: ne vidim razloga zašto im se ne bi omogućila upotreba nogometnog igrališta, osobno
sam se uvjerio da iza sebe uvijek ostave uredne i čiste prostorije kluba čak i čišće nego neki naši
korisnici.
Franjo Kovačić: prostorije nogometnog kluba Preseka su u vlasništvu nogometnog kluba a ne općine
prema tome nogometni klub sam raspolaže sa njime i daje ga na korištenje kome hoće.
Josip Petković: u usporedbi sa NK Jedinstvom Gornji Mihaljevec, NK Bratstvo Preseka je u svoje
prostorije više samo ulagalo i od općine je dobivalo znatno manji iznos od NK Jedinstva a i kako je
gospodin Kovačić rekao, prostorije su u vlasništvu kluba pa imaju pravo sami raspolagati njime.
Marijan Sklepić: zanima me da li se je Općina u posljednje vrijeme kandidirala na koji natječaj? Upoznat
sam da ih je bilo nekoliko raspisanih.
Goran Lovrec: Da, vidjeli smo raspisane natječaje međutim po uvjetima koji su u njima navedeni nismo
u mogućnosti kandidirati se na niti jedan od njih. Za svaki projekt koji bi po uvjetima i prošao nam treba
veći dio ukupne vrijednosti projekta kako bi se uopće mogli prijaviti.
Marijan Sklepić: znači kako si i najavio, ništa se ne radi i nema ulaganja dok ne dođemo na nulu na
računu?
Goran Lovrec: pa nije baš tako da se ništa ne radi jer se minus na računu polako smanjuje znači da
ipak nešto poduzimamo u vezi popravljanja stanja općine samo nismo u mogućnosti provesti neka veća

ulaganja poput investicija u projekt koji bi za kandidaturu na natječaj trebali biti u milijunskim
vrijednostima.
Mirjana Novak: nevezano uz ovaj razgovor, zamolila bih predsjednika vijeća ako ubuduće sjednice
mogu biti malo ranije barem u 19.00 sati?
Mladen Borko: vezano uz NK Bratstvo Preseka; klub vjerojatno ubire nekakvu najamninu pa im se
isplati. Vezano uz kandidiranje projekata; slažem se da nemamo mogućnosti trenutno za nekakve velike
projekte ali smatram da treba pratiti natječaje i polako pripremati dokumentaciju za razdoblje dok
budemo mogli nešto kako nas inda ne bi zatekli nespremne. Još me zanima vezano uz legalizaciju
općinskih objekata, dali su predani zahtjevi?
Josip Petković: predlažem da se za iduću sjednicu pripremi kratki izvještaj o tome kako napreduje
legalizacija općinskih objekata.
Nataša Sternad: Vezano uz kandidiranje projekata; mi kao odbor smo se sastali zbog razmatranja
mogućnosti za kandidiranje projekta međutim uvidom u natječaj ustanovili smo da se ne možemo
kandidirati jer vrijednost ukupnog projekta treba biti 7.500.000,00 kuna a mi nemamo tako velike
projekte.
Goran Lovrec: što se tiče legalizacije, svi zahtjevi za DVD i sportske svlačionice su pravovremeno
predani kao i za objekt „Park mladosti“.
Robert Kos: slažem se sa gospodinom Borko vezano uz kandidiranje ali razumijem i načelnikov stav.
Čuo sam da će u drugom mjesecu iduće godine Ministarstvo regionalnog razvoja opet objavljivati
natječaje pa bude onda nešto i za nas. Zanima me još kako stojimo sa zimskom službom, da li ima
promjena ili bude sve po starom?
Mladen Borko: Problem je u tome da su naše lokalne ceste čiste prije nego županijske pa nam onda to
baš i ne znači puno jer svejedno ne možemo na glavnu cestu. Trebale bi glavne županijske ceste biti
očišćene rano ujutro oko 5 ili 6 dok ljudi ideju na posao.
Robert Veselko: Dugo ne dođu čistiti a onda kad su tu bespotrebno prolaze i po 3-4 puta.
Darko Horvat: Tegra ima sklopljen ugovor tj. koncesiju za zimsku službu za ŽUC – om pa se tako ŽUC
ograđuje po pitanju zimske službe. Treba se obratiti Tegri i izraziti nezadovoljstvo.
Josip Petković: da trebalo bi i na ŽUC otići i malo to potaknuti.
Goran Lovrec: prvo treba podmiriti dug prema ŽUC – u kako bi uopće mogli nešto tražiti od njih.
Marijan Sklepić: zanima me stanje općinskog žiroračuna i dali je podmireno nešto od starog dugovanja
u periodu od novog sastava vijeća?
Goran Lovrec: stanje računa nije nešto puno promijenjeno, još uvijek smo u minusu a stare obveze su
djelomično podmirene ali još uvijek ima dosta otvorenih stavki.
Marijan Sklepić: da ali nije tako veliki dug kako si napisao u onom izvješću koje si dijelio po
domaćinstvima. Već na prošloj sjednici smo to utvrdili.
Goran Lovrec: vi kao vijećnici bi trebali znati pročitati proračun, što znači da je na prošloj sjednici bio
obračun proračuna za polugodišnje razdoblje i uspoređivano sa prošlom godinom također sa
polugodišnjim razdobljem pa je iskazan dug za polovicu godine a to je pola od onoga što je pisalo u
izvješću koje se dijelilo.
Josip Petković: molim predstavnicu medija gospođu Aleksandru da u objavu članka koji će se odnositi
na našu općinu stavi i informaciju da su se vijećnici na prijedlog oporbe odrekli naknada do kraja godine
a ja kao predsjednik do kraja svog mandata. Ljudi pitaju kako je s tim pa evo neka znaju.
Kako nije bilo drugih pitanja aktualni sat je završen u 21.00 sati.
Ad. 3 Odluka o prihvaćanju istupanja grada Mursko Središće iz Sporazuma o osnivanju JVP
Čakovec
Josip Petković: grad Mursko Središće odlučio je istupiti iz Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec pa za
potrebe poslovanja JVP- a trebamo na vijeću prihvatiti njihovo istupanje.
U raspravi su sudjelovali Franjo Kovačić, Goran Lovrec, Mladen Borko i Josip Petković.

Nakon kratke rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o prihvaćanju istupanja grada Mursko Središće
iz Sporazuma o osnivanju JVP - Čakovec.
Ad.4 Zaključak o usvajanju dodatka Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec
Josip Petković: zbog istupanja grada Mursko Središće iz Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec
potrebno je Sporazum uskladiti i potvrditi na vijeću.
Zaključak o usvajanju dodatka Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec jednoglasno je usvojen.
Ad.5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: ova Odluka bila je usvojena na prošloj sjednici vijeća ali je došlo do manjeg propusta
izostala je riječ „samostalni“ pa ju treba uskladiti. Kako je u Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
dodano još jedno radno mjesto smo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta za obračun
plaće službenika i namještenika malo doradili i uvrstili i to radno mjesto.
U raspravi su sudjelovali Franjo Kovačić, Mladen Borko i Goran Lovrec.
Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta za
obračun plaće službenika i namještenika u upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec.
Ad. 6 Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za najam stanova u vlasništvu Općine
Gornji Mihaljevec
Goran Lovrec: imamo zainteresiranu stranku za najam stana pa je potrebno raspisati natječaj da
davanje stana u najam. Natječaj za prodaju stana je objavljen i neograničen je a za najam stana je bio
jednom objavljen ali ograničen, vrijeme je isteklo pa ga je potrebno ponovno objaviti.
U raspravi su sudjelovali Nataša Sternad, Goran Lovrec, Franjo Kovačić, Josip Petković i Mladen Borko.
Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za najam
stanova u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec.
Ad.7 Odluka o prodaji nekretnine upisane u z.k. uložak br.126, čest.broj (161-162)/B/1/1/2
Goran Lovrec: zakonska regulativa nalaže da se nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne i područne
samouprave ne mogu poklanjati što je bio slučaj sa navedenom česticom. Treba se sklopiti Ugovor sa
gospođom Milenom Biebricher o kupoprodaji spomenute čestice jer smo raskinuli prije potpisani Ugovor
o darovanju nekretnine.
Nakon pojašnjena jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji nekretnine upisane u z.k. uložak br.126,
čest.broj (161-162)/B/1/1/2 .
Ad.8 Informacije i izvješća
Josip Petković: u materijalima ste dobili jedan ručno pisani dopis od strane gospodina Horvat Franja iz
Badličana. Mislim da ga svi poznajete i iz dopisa ste mogli iščitati o čemu se radi. Spomenuti gospodin
je nezadovoljan radom Socijalnog vijeća Općine pa je bilo nekakvih nesuglasica ali ne trebate se
zamarati s tim. Gospodin je predložen u Socijalno vijeće kao član moje stranke pa ću ja to riješiti s njim.
( Vijećnica Mirjana Novak napušta sjednicu u 21.24 sati)
Slijedeća informacija je izvješće o stanju sigurnosti u prostoru za mjesec rujan, također ste dobili u
materijalima.
Imamo još jednu pristiglu zamolbu, niste dobili u materijalima pa čete sada dobiti. Pristigla je zamolba
DVD – Preseka za uplatu novčanih sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna za nabavu vatrogasnog
vozila. VZMŽ iz premija osiguranja isplaćuje DVD-jima po 15.000,00 kuna ali samo u slučaju da DVD

ima na računu svojih 15.000,00 kuna u svrhu nabave vatrogasnog vozila. Tu pogodnost mogu iskoristiti
do 31.12.2013. Ako ne iskoriste u navedenom razdoblju nemaju pravo na sredstva od VZMŽ.
U raspravi su sudjelovali Robert Kos, Josip Petković i Goran Lovrec.
Nakon rasprave gospodin Josip Petković obratio se načelniku sa mišljenjem da ako je općina u
mogućnosti, isplati DVD - u barem polovicu traženog iznosa to je 10.000,00 pa će sam DVD dodati još
5.000,00 onda će na računu imati potrebnih 15.000,00 kuna koje su im potrebne kako bi mogli dobiti
sredstva od VZMŽ.
Ad. 9 Ostalo
Josip Petković: načelniče, zanima me kako stojimo sa izdavanjem našeg lista „Mihalovčan“? da li se
bude izdavao, kamo se mogu dostaviti materijali?
Goran Lovrec: list se bude izdao kao i prošlih godina samo će biti u manjem obimu. Materijali se mogu
za sad dostavljati u ured općine a dok bude web stranica gotova, moći će se slati i u rubriku na stranici
namijenjenu za „Mihalovčan“.
Mladen Borko: 25.11. je Dan općine, da li se bude nešto organiziralo? Hoće li se prezentirati grb i
zastava općine?
Goran Lovrec: Odbor za organizaciju manifestacija se sastao i dogovorili su da oni preuzimaju
organizaciju proslave Dana općine. A grb i zastavu trenutno moramo povući iz upotrebe dok ne platimo
Ministarstvu za rad Odbora za grb i zastavu. Tek nakon toga dobivamo dozvolu za korištenje, pa ako do
dana općine podmirimo dug bude u upotrebi inače ne.
Robert Kos: predlažem da se jedna sjednica općinskog vijeća održi kod nas u domu u Dragoslavec
Selu. Ne mora biti svečana ako vam ne odgovara.
Josip Petković: po pitanju koncerta „Naši za naše“? Tko je na redu za organizaciju?
Konrad Brezarić: Dragoslavec Breg je na redu ali iskreno moram reći da se ne usudim pristupiti
organizaciji s obzirom na to da je u općini financijska kriza pa vjerojatno nećemo dobiti financijska
sredstva od općine a izvođače ipak treba sa nečim počastiti.
Nataša Sternad: u kojem iznosu je inače općina sudjelovala u organizaciji takve priredbe?
Franjo Kovačić: do sada je općina sudjelovala sa otprilike 1.000,00 do 1.200,00 kuna.
Nataša Sternad: pa toliko bude valjda i ove godine mogla sudjelovati pa da se održi koncert. Ljudi su to
dobro prihvatili, šteta bi bilo prekinuti tako lijep običaj. Znam da mještani puno pomažu u organizaciji,
žene peku kolače i održane su neke radionice, na taj način bi mogli i ove godine pomoći.
Konrad Brezarić: budem došao kod načelnika da dogovorimo konstrukciju financiranja.
Josip Petković: za kraj bi još jednom zamolio načelnika da ode do elektre na razgovor u vezi
premještanja dalekovoda u zoni.
Zahvaljujem na prisustvovanju i pozdravljam Vas do iduće sjednice koja će biti ranije vjerojatno u 19.00
sati.
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