IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 08. travnja 2014. s početkom
u 19.00 sati u domu kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/14-01/3, URBROJ: 2109/21-02-14-1 od 02.04.2014.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Franjo Kovačić, Konrad Brezarić, ,
Mirjana Novak, Marijan Sklepić, Robert Kos, Nataša Sternad, Robert Veselko, Boris Resman, Josip
Petković, Marinka Kostanjević, Mladen Borko.
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni : Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika
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 Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
(materijal u privitku).
2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
(materijal u privitku).
3. Aktualni sat.
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji
Mihaljevec (materijal u privitku).
5. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji
Mihaljevec (materijal u privitku).
6. Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2013. godinu (materijal u privitku)
7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Gornji Mihaljevec (materijal u privitku)
8. Ostalo.
Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Zapisnik su vijećnici primili poštom.
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec jednoglasno je usvojen.
Ad.2 Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Zapisnik su vijećnici primili poštom.
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec jednoglasno je usvojen.
Ad.3 Aktualni sat
Mirjana Novak: Samo bih napomenula da bi Izvješće načelnika o radu između sjednica trebalo biti malo
prije jer u njemu ima tema o kojima se da raspravljati pa je tih par minuta malo premalo vremena za
pročitati izvješće. I zamolila bih da bude većim slovima pisano jer je to stvarno presitno.
Imam pitanje u vezi izlaženja „Mihalovčana“ kad se planira i pitanje vezano uz novu djelatnicu po mjeri
1.600,00 kuna? O čemu se radi?
Josip Petković: načelniće želite li Vi pojasniti?
Goran Lovrec: ne nema potrebe, možete i Vi pa ako bude trebalo dodatno pojasniti budem pojasnio.

Josip Petković: slažem se da bi Izvješće načelnika trebalo bar par dana prije dostaviti vijećnicima da ga
svi stignu pročitati. Mihalovčan nije izašao, niti je oformljen odbor za uređivanje lista. Načelnik kao
glavni urednik je za to odgovoran. Što se tiće zaposlenice za 1.600,00 kuna, ona je bila nekoliko tjedana
tu međutim država nije odobrila sredstva pa su je morali poslati doma dok ne dobiju informacije da je
država odobrila sredstva za stručno osposobljavanje. Međuvremenu sam čuo da bude to uskoro.
Što se tiće načelnikovog Izvješća, je sitno napisano ali mislim da su iznesene sve činjenice o tome što
se događalo u prva tri mjeseca u općini.
Goran Lovrec: „Mihalovčan“ još nije izašao između ostalog i zato jer imamo samo 17 stranica materijala
a treba nam 24 i čim prikupimo dovoljno materijala šaljemo na tiskanje. Tu nam se javlja još jedan
problem a odnosi se na to da neznamo točno tko od kupaca je platio koliko reklama u „Mihalovčanu“ da
nam se ne dogodi da objavimo reklamu nekome tko nije platio a nekome tko je ne objavimo. Priznajem
da sam pogriješio što nisam oformio Odbor za Mihalovčan ali nisam željeo savjetničko tijelo već odbor
koji bi stvarno i radio nešto. Što se tiće djelatnice po mjeri 1.600,00 kuna, bio je raspisan natječaj, nakon
zaprimljenih zamolbi Hrvatski zavod za zapošljavanje dao nam je informaciju tko zadovoljava uvjete od
njih i bili su pozvano na razgovor. Od njih četvero gospodin iz Tnovca Bartolovečkog se nije ni pojavio
na razgovoru, gospođa iz Hodošana je po struci ekonomistica pa je tražila da preformuliramo natječaj
jer smo mi tražili administratora. Treća kandidatkinja je bila iz Preseka koja je već nakon pet minuta
razgovora rekla da je njoj smiješno da smo ju uopće zvali na razgovor jer je ona već dobila pismenu
obavijest da je na stručno osposobljavanje primljen dečko po imenu Karlo. Tražili smo da nam dostavi tu
pismenu obavijest da vidimo tko u naše ime daje odgovore ali nam nije dostavila izgovarala se da ne
nemože pronaći taj dopis a na kraju je javila da se je u međuvremenu i zaposlila. Četvrta osoba bila je iz
Selnice, zadovoljila je sve tražene uvjete pa smo ju pozvali na upoznavanje sa poslom koji bude radila.
Bila je tu nekih dva tjedna nakon čega smo ju poslali doma jer nismo dobili Ugovor od HZZ-a.
Kandidatkinja će biti pozvana natrag odma čim dobijemo Ugovor od HZZZ-a.
Josip Petković: zanima me koja je to bila kandidatkinja iz Preseke?
Darko Horvat: Gospođa Ksenija Miklin.
Goran Lovrec: još želim spomenuti da je u Jedinstvenom upravnom odjelu trenutno na praksi Karlo
Miljančić koji treba odraditi 160 sati praktičnog rada te Tanja Županec koja koja obavlja društveno
korisni rad od 480 sati i radi sa našim komunalnim djelatnicima.
Mirjana Novak: Vidim da je objavljen i natječaj za javne radove?
Goran Lovrec: Da, tako je. No oni još nisu pozvani na razgovor jer HZZZ još nije dao pozitivno mišljenje.
Josip Petković: Vezano uz relame u Mihalovčanu, treba utvrditi tko je platio unaprijed i za onaj broj koji
još nije izašao da nebi bilo nesporazuma.
Boris Resman: 500,00 kuna je iznosila cijena za mali oglas a za veliki neznam točno.
Josip Petković: znači počekom 2012. godine bi se trebalo videti zaduženje ili negdje u 2013.?
Boris Resman: na fakturama bi trebalo pisati za koje brojeve je zaduženje.
Mirjana Novak: U izvješću piše da je netko poslao anonimni mail vezan uz pitanje komunalnog otpada,
selekcije i zbrinjavanja fekalnih voda. Zanima me ako je to poslano anonimno, dali je zakonski u redu da
se pokušava otkriti adresa i pošiljatelj?
Goran Lovrec: Smije se to istražiti čak i postoji tvrtka koja se bavi time. Uskoro bi mogli i dobiti te
informacije tko je mail poslao. Anonimnom upitu smo kulturno odgovorili da molimo za podatke kako bi
to mogli smatrati zahtjevom za pristup informacijama.
Boris Resman: htjeo bih još pojasniti u vezi cijene oglasa u Mihalovčanu, jedasn mali oglas je bio
200,00 kuna a ako su zakupili odjednom tri oglasa je bila cijena 500,00 kuna.
Marijan Sklepić: Mene više zanima na što se odnosi točno ta anonimna prijava?
Goran Lovrec: na mail nam je pristigao dopis u kojem su postavljena pitanja vezana uz rad komunalnog
redara, pitanje što se poduzima sa istekom koncesije Ekoflora i kako će se ubuduće selekcionirati otpad
i kako se rješava zbrinjavanje fekalnih voda u društvenom domu Gornji Mihaljevec te dali svaki
nogometni klub ima svoju kantu za smeće. Inspektorica je izašla na teren, predočili smo joj fakture od
odvoza smeća i odvoza fekalnih voda, pokazali zapisnik sa sastanka sa Ekoflorom na kojem smo
raspravljali o načinu selekcije otpada i gospođa je rekla da ona za takve stvari uopće nebi izlazila na
teren. Pokazali smo joj i dopis koji smo odgovorili na upit.

Mirjana Novak: ako je sve u redu ne vidim razlog zašto se pravi panika i ne žele dati odgovori. Ako
dobijemo kritiku trebamo ju prihvatiti i pokušati ispraviti što se da. A što se tiće prije spomenutog o
provjeri identiteta pošiljatelja mislim da to ipak nije zakonski i provjerit ću to.
Goran Lovrec: Tražili smo podatke od pošiljatelja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama kako
bi to mogli smatrati Zahtjevom. Žao mi je ako se netko prepoznao u tome pa se osječa uvrijeđenim.
Mirjana Novak: Ja se ne prepoznajem u tome pa Vas molim da ne dižete glas nad menom jer ni ja ne
podižem glas nad Vama.
Mladen Borko: Indirektno sam prozvan vezano uz načelnikovo izviješće. Vidite da je dobro da ga je
podnio jer npr. Ja nisam znao 90 posto tih stvari koje su se događale u tom razdoblju od prošle
sjednice. I po pitanju anonimnog maila, ne razumijem zašto bi istraživali tko je poslao ako imamo
odgovore jednostavno odgovorimo. Isto tako po pitanju Mihalovčana, nije krivo da nemamo materijala
već ako ga ne želimo više, ne trebamo ga izdavati. Još jedno pitanje, da ne prekoračim vrijeme
dozvoljeno po poslovniku. Dali se je sastalo Povjerenstvo za provedbu natječaja?
Goran Lovrec: Povjerenstvo se sasatalo za raspisivanje natječaja za davanje stana u najam ali ne za
prijam osobe na stručno osposobljavanje.
Mladen Borko: mislim da Povjerenstvo postoji zato da se sastane dok se provodi natječaj. Kako za
praksu tako i za javne radove.
Marijan Sklepić: dali smo se prijavili na koji natječaj?
Goran Lovrec: ne, nismo. Trenutno je najinteresantniji onaj za dogradnju škole i vrtića. Dugo smo tražili
dokumentaciju i dok smo ju pronašli se ispostavilo da je samo jedan dio iskoristiv pa je kuća koja se
bavi pripremom dokumetacije rekla da je to malo premalo vremena za pripremu i pribojavaju se da neće
stići sve pripremiti. Županija bude dala osam škola na natječaj ali nisam siguran da bude naša među tih
osam.
Marijan Sklepić: a putevi se budu šljunčali?
Goran Lovrec: Vratili smo 200.000,00 kuna minusa, platili ukupno čišćenje snijega od prošle godine te
smo platili još neke dobavljače čiji su dugovi bili iz prošlih godina. Da smo imali te novce na
raspolaganju mogli bi se kandidirai na neke od natječaja jer na svima trebaš imati vlastita sredstva koja
mi nemamo.
Josip Petković: znači projekt oko škole je pao u vodu?
Goran Lovrec: nije u potpunosti, jedan dio bude se dao iskoristiti.
Franjo Kovačić: naša škola je bila visoko rangirana pa mi nije jasno zašto veliš da je teško da upadne u
onih osam koje će kandidirati.
Goran Lovrec: općine su se zaduživale pa su se na taj način mogle kandidirati na natječaje.
Josip Petković: Članak 93. Statuta Općine glasi: „javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim
održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu
Općine i na internetskim stranicama Općine.“ Naša Internet stranica još nije u funkcijii krajnje je vrijeme
da profunkcionira. Da se vidi da načelnik ima puno posla i da ne ispadne da skrivamo informacije.
Nemamo kaj skrivati i dosta stvari se može objaviti i time izbjegnuti nejasnoće.

Ad.4 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji
Mihaljevec (materijal u privitku).
Josip Petković: materijale ste dobili sa pozivom. Molim načelnika da samo kratko pojasni o čemu se
radi.
Goran Lovrec: Općinsko izborno povjerenstvo obavijestilo nas je o dopisu Državnog izbornog
povjerenstva u kojem piše da se izbori mogu održati na isti dan ali u različitim prostorijama i drugim
biračkim odborima. To za nas znači dodatni trošak.
U raspravi su sudjelovali: Josip Petković, Robert Kos, Konrad Brezarić, Boris Resman, Marijan Sklepić,
Franjo Kovačić, Mladen Borko, Mirjana Novak, Nataša Sternad.

Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se točka dnevnog reda prolongira do
jeseni.
Sa 10 glasova za i 1 suzdržanim (Marinka Kostanjević) usvojen je prijedlog da se točka dnevnog reda
prolongira do jeseni.
Ad. 5 Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji
Mihaljevec (materijal u privitku).
Josip Petković: također ste dobili materijale u pozivu za sjednicu. Odluka se veže na prošlu točku pa
dajem isti prijedlog da se prolongira do jeseni.
Prijedlog je prihvačen sa 10 glasova za i 1 suzdržanim (Marinka Kostanjević).
Ad. 6 Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2013. godinu
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Goran Lovrec i Josip Petković, usvojena je Odluka o
prihvaćanju financijskih izvješća za 2013. godinu za DVD Gornji Mihaljevec, DVD Gornja Dubrava i DVD
Preseka.
Ad.7 Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu.
Rasprave po točci dnevnog reda nije bilo pa je Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine
Gornji Mihaljevec jednoglasno prihvaćeno.
Ad.8 Ostalo
Mirjana Novak: Pitanje vezano uz novce prikupljene na humanitarnom koncertu (za Cvetkovića) dali se
je nešto poduzelo?
U raspravi su sudjelovali: Goran Lovrec, Mirjana Novak, Robert Kos, Franjo Kovačić.
Josip Petković: na prošloj sjednici spomenuo sam da razmislite o isplati viječničkih naknada u ovoj
godini pa me zanima što ste odlučili. Poimenačno molim da se izjasnite tko želi isplatu naknade a tko se
odriče. Isplatu žele slijedeći viječnici: Mladen Borko, Konrad Brezarić, Marinka Kostanjević, Franjo
Kovačić, Mirjana Novak, Boris Resman, Marijan Sklepić, Nataša Sternad. Odriču se naknade: Robert
Kos i Robert Veselko.
Ja kao predsjednik Općinskog vijeća već sam prošli put rekao da se odričem naknade za vrijeme
trajanja mog predsjedničkog mandata.
Robert Kos: Imam pitanje vezano uz košnju općinskih zelenih površina.
U raspravi su sudjelovali Goran Lovrec, Josip Petković, Franjo Kovačić, Konrad Brezarić.
Marijan Sklepić: mene zanima što se riješilo po pitanju Betex-a?
U raspravi su sudjelovali: Goran Lovrec, Boris Resman.
Kako nije bilo drugih pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21.35 sati te svim
prisutnim čestitao nadolazeće blagdane.
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