IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 23. svibnja 2014. s početkom
u 19.00 sati u domu kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/14-01/4, URBROJ: 2109/21-02-14-1 od 19.05.2014.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Mladen Borko, Mirjana Novak,
Konrad Brezarić, Robert Kos, Marijan Sklepić, Nataša Sternad, Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika novinar „Lista
Međimurje“ Marijan Belčić, Vedrana Horvat – voditelj LAG-a, Valentina Novak (stručno
osposobljavanje).
Na sjednici nisu bili prisutni: Josip Petković (ispričao se), Franjo Kovačić (ispričao se), Robert Veselko
(ispričao se), Marinka Kostanjević (ispričala se).
Zapisnik vodila: Gordana Golub.
Načelnik Općine Goran Lovrec pozdravio je sve prisutne te ispričao predsjednika Općinskog vijeća
Josipa Petkovića što nije mogao doći, pa će stoga sjednicu voditi zamjenici Mladen Borko i Mirjana
Novak. Predstavio je Vedranu Horvat, voditeljicu LAG-a koja je u pola sata prezentirala Lokalnu akcijsku
grupu.
Sjednicu je vodio zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec gosp. Mladen
Borko.
Mladen Borko započeo je sjednicu 19,31 sati: Pozdravio je sve prisutne i zamolio zapisničarku Gordanu
Golub da obavi prozivnik. Nakon prozivnika, predlažem da usvojimo dnevni red.
Jednoglasno je usvojen slijedeći :
DNEVNI RED
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
(materijal u privitku).
2. Aktualni sat.
3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničoj zoni Krč u Gornjem
Mihaljevcu (materijal u privitku).
4. Odluka o grbu i zastavi Općine Gornji Mihaljevec (materijal u privitku).
5. Odluka o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec (materijal u
privitku).
6. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Martinuševec za 2013.godinu (materijal
u privitku).
7. Informacije i izvješća.
8. Ostala pitanja i prijedlozi.
Ad.1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Mladen Borko: Dobili ste Izvod iz zapisnika sa 10 sjednice.
Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec usvojen je jednoglasno
(Mladen Borko, Mirjana Novak, Konrad Brezarić, Robert Kos, Marijan Sklepić, Nataša Sternad, Boris
Resman.)

Ad.2 Aktualni sat
Mladen Borko: Predlažem da krene aktualni sat.
Mirjana Novak: Može načelnik pojasniti sakupljanje humanitarne pomoći, kako se to odvijalo?
Goran Lovrec: Prikupljanje se vrši od 7,00 do 15,00 sati i dalje do 20,00 sati cijeli tjedan do subote. Za
vrijeme radnog vremena su to preuzimale službenice iz ureda, a kasnije vatrogasci i članice Udruga
žena iz Gornje Dubrave. Prikupljeno je sve od odjeće i sredstva za higijenu i čišćenje. Jedan kombi već
je odvezen, a jedan bude još sutra. Možda bi se tu mogao uključiti i Darko Horvat koji je obavio
organizaciju svega.
Darko Horvat: U utorak sam sazvao sastanak pa su se vatrogasci podijelili po danima. U srijedu je
dežurao DVD Gornji Mihaljevec, u četvrtak DVD Martinuševec, u petak su bile žene iz Udruge žena iz
Gornje Dubrave. DVD Preseka je danas odvozio u Crveni križ.
Konrad Brezarić: Čuo sam da su bile neke primjedbe oko zaprimanja jer nisu neki pročitali natpis koji je
bio stavljen na ulazu dvorane da se ključevi moraju podići kod službenica u uredu. Primjedbe su bile
oko toga da su ljudi trebali hodati gore do ureda. Starijim ljudima je problem hodati po stepenicama s
vrećicama. Moj je prijedlog da se idući put to organizira bolje i da netko bude stalno prisutan pri
preuzimanju. Čuo sam da su se neki ljudi čak i zbog toga okrenuli.
Mladen Borko: Prvih dana možda nije bilo savršeno, ali poslije je bilo dobro koliko sam čuo. Sad smo
naučili, pa ako sljedeći put dođe do nekog sakupljanja bit će to bolje organizirano.
Robert Kos: Ja sam pitao dok su se letci raznosili tko bude preuzimao pa mi je bilo rečeno da ako netko
ne bude stalno tamo, da će domar Neno tamo biti. Još bih pitao načelnika kakve su novosti u općini?
Goran Lovrec: Goruća tema je mjenica koja je došla na naplatu za neopravdana sredstva. Došlo je na
naplatu 22.05.2014. godine, tad smo imali nekih 11.000,00 kn na računu, nakon toga se vratila
vjerovniku što znači da ju mogu pustiti opet na naplatu kad žele. 680.000,00 glavnica i jedan dio su
kamate koji se odnose na razdoblje od kad su zadnji puta opravdavali sredstva. Predočio sam i pismo
namjere od banke u nadi da nam oproste kamate ukoliko nam banka odobri kredit. Do daljnjeg ništa od
oprosta, ali rekli su da će biti sastanak na kojem će se raspravljati o tome da li se može neki dio
oprostiti. Bio sam i na županiji od koje isto nisam dobio nikakvo obećanje pa sam ih zamolio da nam
barem kapitalne pomoći isplate. Druga stvar je zapisnik Ministarstva uprave u kojem stoji propust da
natječaj za službenicu nije bio objavljen u NN već samo na stranici HZZ-a i u „Listu Međimurje“ i
oglasnim pločama. Iz mog neznanja nije objavljeno u Narodnim novinama. Sveukupno su pristigle 62
molbe sa svih strana. Tako da ne stoji to što je čitateljica napisala da joj je uskraćena mogućnost.
Čitateljica je bila pozvana na razgovor i imala je najmanje iskustva. U uži izbor ušle su četiri osobe i bile
pozvane na razgovor. Gordana je bila izabrana i tu je sad sa nama. Iduće u zapisniku je osnivanje
Jedinstvenog upravnog odjela da se uskladi odluka iz 1998.godine sa zakonom jer više ne postoje
poglavarstva, pa se to mora promijeniti te se u odluku mora unijeti riječ „Jedinstveni“ upravni odjel.
Nadalje je naloženo da trebamo imenovati pročelnika koji će obavljati ostale procedure i donositi
potrebne dokumente. To je sve od zadnjeg vijeća do danas.
Mladen Borko: Zahvaljujem načelniku. Ja bih pitao za održavanje putova i košnju bankina, da li se
predviđa kakva košnja jer je trava velika. Situaciju treba srediti. Da li se ima sredstva da se to napravi ili
da pronađemo neki način da obavijestimo vlasnike parcela da to učine sami.
Goran Lovrec: Poznat problem, ali neka gospodin Resman to odgovori jer je on bio na terenu.

Boris Resman: Bio sam na terenu sa Vidom, prvo bi trebao svatko pred svojom kućom pokositi, a van
naselja smo mi dužni. Nisam ni znao da imamo još jednog radnika koji je preko Centra za socijalnu skrb
pa mislim da bi naši radnici to za tjedan dana mogli riješiti. Predlažem da obavijestimo vlasnike, a ostalo
da riješimo mi. Što se tiče natječaja za košnju, to je obavljao Šafarić te je bio relativno jeftin, ali pošto
sad nemamo novaca riješit ćemo to u vlastitom angažmanu. U vezi šljunčanja nam treba tri do četiri
kamiona i obavijestio sam načelnika. Ravnanje nam neće biti trošak jer budu ljudi to obavljali si sami.
Borko Mladen: Bar malo šljunka bi trebalo da se ne vratimo na početno stanje kakvo je bilo prije nego
što smo počeli šljunčati, a to će se dogoditi ne budemo li 2-3 godine šljunčali. Nekakva sredstva
moramo naći.
Novinar Marijan Belčić napustio je sjednicu.
Kako nije bilo drugih pitanja, u 20,05 sati završen je aktualni sat.
Ad. 3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničoj zoni Krč u Gornjem
Mihaljevcu.
Mladen Borko: Dobili ste materijale pa neka krene rasprava.
U raspravi su sudjelovali: Mladen Borko, Mirjana Novak, Konrad Brezarić, Robert Kos, Marijan Sklepić,
Nataša Sternad, Boris Resman, Goran Lovrec, Darko Horvat.
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni u Gornjem Mihaljevcu nije
usvojena.
4 glasa – suzdržana (Mirjana Novak, Konrad Brezarić, Nataša Sternad i Robert Kos), 2 – protiv (Mladen
Borko, Marijan Sklepić) 1 – za (Boris Resman.)
Ad. 4. Odluka o grbu i zastavi Općine Gornji Mihaljevec
Mladen Borko: Dobili ste prijedlog Odluke. Rasprave po točki dnevnog reda nije bilo.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gornji Mihaljevec je donesena jednoglasno (Mladen Borko, Mirjana
Novak, Konrad Brezarić, Robert Kos, Marijan Sklepić, Nataša Sternad, Boris Resman).
Ad. 5. Odluka o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec
Mladen Borko: Materijale ste dobili u privitku.
ZA- 6 (Mladen Borko, Mirjana Novak, Konrad Brezarić, Robert Kos, Marijan Sklepić, Nataša Sternad),
PROTIV – 0, SUZDRŽANI – 1 (Boris Resman).
Odluka o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec je donesena većinom
glasova.

Ad. 6. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Martinuševec za 2013.godinu
Mladen Borko: Materijale ste dobili u privitku.
Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Martinuševec za 2013.godinu je donesena
jednoglasno (Mladen Borko, Mirjana Novak, Konrad Brezarić, Robert Kos, Marijan Sklepić, Nataša
Sternad, Boris Resman).
Ad. 7. Informacije i izvješća
Mladen Borko: Stanje sigurnosti za mjesec ožujak i travanj 2014.godine na području Općine Gornji
Mihaljevec od Policijske postaje Štrigova. Jeste li za to da se informacija prihvati?
Informacija je prihvaćena jednoglasno (Mladen Borko, Mirjana Novak, Konrad Brezarić, Robert Kos,
Marijan Sklepić, Nataša Sternad, Boris Resman).
Ad. 8. Ostala pitanja i prijedlozi
Pitanja više nije bilo .
Sjednica je završena u 21:13 sati.
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