IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 22.prosinca 2014.godine s
početkom u 18,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/14-01/9, URBROJ: 2109/21-02-14-1 od
18.12.2014.godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Mirjana Novak,
Mladen Borko, Boris Resman, Konrad Brezarić, Marijan Sklepić, Robert Kos, Robert Veselko, Siniša
Trupković, Franjo Kovačić (stigao u 18,16 sati).
Ostali prisutni bili su: Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika, Gordana Golub
(zapisničarka), Valentina Novak (stručno osposobljavanje), Aleksandra Ličanin (List „Međimurje“).
Nedostaje: Nataša Sternad.
Zapisnik vodila: Gordana Golub.
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Josip Petković.
Josip Petković: Dame i gospodo, načelniče, donačelniče, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela, sve
Vas lijepo pozdravljam. Molim zapisničarku Gordanu da pročita prozivnik. Nakon pročitanog prozivnika
utvrđeno je da je prisutno devet vijećnika od jedanaest. Gospodin Kovačić stiže za deset minuta, a
gospođe Sternad nema. Predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 12., 13., i 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
(materijal u privitku, Zapisnik sa 12.sjednice dostavljen s pozivom za 13. neodržanu
sjednicu).
2. Aktualni sat.
3. Prijedlog Proračuna i Plana razvojnih programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu
sa projekcijom za 2016. i 2017.godinu (materijal dostavljen s pozivom za 13. neodržanu
sjednicu).
4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu (materijal
dostavljen s pozivom za 13. neodržanu sjednicu).
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu (materijal
dostavljen s pozivom za 13. neodržanu sjednicu).
6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini na području Općine Gornji
Mihaljevec (materijal dostavljen s pozivom za 13. neodržanu sjednicu).
7. Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu (materijal dostavljen s pozivom
za 13. neodržanu sjednicu).
8. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2015.godinu (materijal dostavljen s pozivom za 13. neodržanu sjednicu).
9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2014.godinu
(materijal u privitku).
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014.godinu (materijal u privitku).
11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godini
(materijal u privitku).
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2014.godinu
(materijal u privitku).
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2014.godinu (materijal u privitku).
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14. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu (materijal u privitku).
15. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2015.godinu (materijal u privitku).
16. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja u 2014.godini (materijal u privitku).
17. Izmjena i dopuna Odluke o visini naknada (materijal u privitku):
18. Informacija i izvješća
- stanje sigurnosti za rujan, listopad, studeni 2014.godine na području Općine Gornji
Mihaljevec (materijal u privitku za mjesec studeni, stanje sigurnosti za rujan i listopad
dostavljeni s pozivom za 13.neodržanu sjednicu);
- zamolba za korištenje prostorije u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu – Zdravko
Šafarić, Gornji Mihaljevec 23 (materijal u privitku);
- zamolba za oslobođenje plaćanja komunalne naknade Udruge umjetnost davanja iz
Prhovca (materijal u privitiku);
- zamolba za oprost duga firme Branda d.o.o. iz Gornjeg Mihaljevca i prijedlog za
namirenje istog (materijal u privitku).
19. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 12., 13., i 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali načelnik Goran Lovrec, predsjednik Općinskog vijeća Josip
Petković i vijećnik Boris Resman, u kojoj su predložene izmjene i iznesena objašnjenja pojedinih
dijelova zapisnika, zapisnici su usvojeni.
Zapisnik sa 12.sjednice Općinskog vijeća je usvojen jednoglasno sa traženim izmjenama. (10 glasova)
Zapisnik sa 13.sjednice Općinskog vijeća je usvojen jednoglasno. (10 glasova)
Zapisnik sa 14.sjednice Općinskog vijeća je usvojen jednoglasno. (10 glasova).
Ad.2. Aktualni sat
Josip Petković: Održao se humanitarni koncert, prikupljeno je 24.382,50 kuna. Jako lijepi iznos,
pomoglo bude se roditeljima, hvala svima koji su bili, svaka čast mami, doslovce je govorila iz srca. U
svakom slučaju novci će im pomoći, nadamo se da će dječak biti bolje za pola, ili godinu dana. U cilju
informiranja javnosti je na svečanoj sjednici na Dan Općine gospodin načelnik iznio krivu informaciju uz
izdavanje Mihalovčana. Bilo je rečeno da su dva broja koštala oko 47.000,00 kuna. Što nije istina, dva
broja koštala su oko 30.000,00 kuna. Odbor za nadzor materijalnog i financijskog poslovanja Općine
sastao se i utvrdio taj trošak od 30.000,00 kuna. I još od toga su pola pokrili oglašivači u novinama.
Franjo Kovačić: Pozdravljam prisutne. Osvrnuo bih se na koncert, odao bih poštovanje vijećnicima, da
su nas lijepo smjestili naprijed i rezervirali mjesto. Zahvaljujem u ime kluba svojih vijećnika, bilo je super.
Robert Kos: I ja se pridružujem čestitkama, mjesni odbori su odradili odličan posao i treba im čestitati.
Trebalo je okupiti toliki broj ljudi. Svaka čast.
Konrad Brezarić: Lijepo pozdravljam, imam pitanje zašto nije isplaćena inventura, dvije dnevnice za
mene i gđu Mariju tih 600,00 kuna za godinu dana. Ja ti to opraštam, ali žena iz Martinuševca je hodala
dva dana s kojom smo proveli inventuru za 2014.godinu, ne vjerujem da se godinu dana ne može
isplatiti takav mali iznos. Ja sam dugo bio tiho, ali sad sam ti morao reći. To se meni uopće ne dopada,
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morao sam iznijeti van, to nije pošteno. Žao mi je da se ti moram zamjeriti, to Goran nije lijepo, to je
sramota. Ženska mi je jučer rekla da neka si samo zadrži te novce, ako mi do sada nije isplatio. I u vezi
pozornice, zanima me koliko je taj materijal koštao, ti ne poštuješ niti jednoga u Odboru i sve napraviš
po svojemu. Da idemo sad svi dolje, sve se njiše, usb ploče su sad uzeli dolje, sve već plijesni. Neno ti
je rekao da je materijal loš, ali si nam rekao da nismo tišlari i da bude tako kako ti kažeš. Nije u redu, to
nisu tvoje financije. Radi mene možeš raditi što god želiš, ali to tako ne ide. To nije samo tvoja
pozornica, daske su mokre i to ne valja. Imam informaciju da su daske trebale biti iz Dubrave i to suhe.
Zanima me koliko je koštalo u Dubravi? To Goran nije posao, na kraju se ništa s toga nije napravilo.
Molim načelnika da mi to objasni.
Goran Lovrec: Što se tiče rada Odbora za popis imovine, nijedan odbor osim predsjedniku komunalnog
odbora nema predviđenu naknadu, ne postoji odluka, pa stoga nije isplaćeno. Što se tiče pozornice,
pozornica je još u fazi rekonstrukcije, vrata nisu gore jer bi se morala podrezivati i onda poslije trebali
dograđivati, i onda to nema svrhe. Radovi još nisu do kraja izvršeni. Usb ploče su skinute zbog toga jer
građa nije suha. Suha drva je danas teško nabaviti, nisam ni dovoljno stručan oko građe, pri nabavi
građe bile su tri ponude, išlo je da se izabere najpovoljnija ponuda, suha drva 5 cm bi koštalo više nego
ove usb ploče sa zadnjega sloja skinute dolje, moramo pogledati pa onda reći. Rekonstrukcija se još
odvija.
Konrad Brezarić: Ne možeš nekoga vući za nos da ne postoji odluka za isplatu naknade i ne isplatiti.
Možeš to meni reći, ali ne ženi koja je to radila. O građi mi ne možeš govoriti, kad završimo može ići
dolje. Meni je danas Neno pokazivao plijesni. Mora se to napraviti kako Bog zapovijeda. Treba Mariju iz
Martinuševca obavijestiti da ne bude ništa dobila.
Josip Petković: Kako je prije bilo za popis imovine?
Franjo Kovačić: U ingerenciji je načelnika da donese Odluku o isplati kako je oduvijek bilo. Vjerojatno
postoji odluka za isplatu dviju dnevnica. Ne vjerujem da bude netko se smrzavao dva dana besplatno.
Boris Resman: Imam pitanje u vezi medalja i priznanja za Dan Općine. Svi su dobili, samo šahisti ne.
Izvršni odbor pismeno se obratio da treba 9 medalja, jer smo imali ekipno natjecanje, sve do zadnjega
bilo nam je rečeno da ćemo dobiti 6 medalja jer su tako dobili svi ostali. Roditelji su me napali zašto
djeca nisu dobila medalje. I zašto su šahisti preseljeni u neadekvatan prostor u kojem nemamo uvjete
za funkcioniranje?
Josip Petković: Nedostatak komunikacije oko medalja, nije moralo tako ispasti, nije sve načelnik kriv.
Goran Lovrec: Medalje su bile kupljene i pripremljene, nismo dobili rezultate. U više navrata smo tražili
od rukovodstva imena, ali bezuspješno. Bile su na stolu tijekom podjele na Dan općine. Redoslijed od
šahovskog turnira sam vidio tek u četvrtak kad sam kupio list „Međimurje“. Ne znam da li je potrebno
govoriti o preseljenju šahovskog kluba u neadekvatan prostor, imam spis da je svaki dan u 11.mjesecu
bio sastanak, djeca su se tu šetala pored vijećnice i nismo tako mogli raditi. Održalo se mnogo sastanka
i nije se nesmetano moglo raditi. Onda smo ih privremeno premjestili dolje, prostorija je topla, a nakon
svih održanih sastanki budete došli nazad gore. To nije bilo trajno rješenje, šahisti budu se preselili
natrag. Jedna stvar je da je nakon treninga u nedjelju, u ponedjeljak na hodniku bilo čaša, sokova,
opušaka, skakanja po stolcima. Ne možemo si to dozvoliti da se tako ponaša u vijećnici.
Boris Resman: Šah tamo ne možemo igrati jer nema dovoljne svjetlosti, to niti jedan sudac ne bi
dozvolio. Ako su tri ekipe, ne možemo odrediti koji bude jedan od njih dobio. Ja nisam znao konačan
rezultat, naš tajnik je konačan sudac, budemo kupili i podijelili medalje.
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Goran Lovrec: Medalje i priznanja su kupljena već za Dan općine. Nismo mogli ljude pozvati da si dođu
po njih, ako nismo znali kome ih dati.
Franjo Kovačić: Mene je načelnik kontaktirao u vezi korištenja prostora i rekao da je to privremeno
preseljenje, dok se bude počelo nastupati onda budu se preselili natrag. Ovo je sad načelnik potvrdio.
A što se tiče medalji, izgleda da je bila kriva komunikacija i svi se učimo i bude bolje.
Josip Petković: Ima tko još kakvih pitanja? Nije bilo pitanja.
Aktualni sat zaključen u 18,45 sati.
Ad.3. Prijedlog Proračuna i Plana razvojnih programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu
sa projekcijom za 2016. i 2017.godinu
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik Općinskog vijeća Josip Petković, načelnik Goran
Lovrec, vijećnici Robert Kos i Boris Resman, Prijedlog Proračuna i Plana razvojnih programa Općine
Gornji Mihaljevec za 2015.godinu sa projekcijom za 2016. i 2017.godinu nisu usvojeni.
ZA – 5 (Robert Veselko, Robert Kos, Siniša Trupković, Josip Petković, Boris Resman)
SUZDRŽANI – 4 (Mladen Borko, Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Konrad Brezarić)
PROTIV – 1 (Mirjana Novak).
Ad.4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu
Nije bilo rasprave jer Prijedlog Proračuna za 2015.godinu nije usvojen.
Ad.5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu
Nije bilo rasprave jer Prijedlog Proračuna za 2015.godinu nije usvojen.
Ad.6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini na području Općine Gornji
Mihaljevec
Nije bilo rasprave jer Prijedlog Proračuna za 2015.godinu nije usvojen.
Ad.7. Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu
Nije bilo rasprave jer Prijedlog Proračuna za 2015.godinu nije usvojen.
Ad.8. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2015.godinu
Nije bilo rasprave jer Prijedlog Proračuna za 2015.godinu nije usvojen.
Ad.9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2014.godinu
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik Općinskog vijeća Josip Petković, načelnik Goran
Lovrec, Mirjana Novak, Franjo Kovačić, Mladen Borko, Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Gornji Mihaljevec za 2014.godinu usvojen je jednoglasno sa dogovorenim promjenama (10 glasova).
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Ad.10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014.godinu
Nije bilo rasprave.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014.godinu.
Ad.11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014.godinu
Nije bilo rasprave.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014.godinu.
Ad.12. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2014.godinu
Nije bilo rasprave.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za
2014.godinu.
Ad.13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2014.godinu
Nije bilo rasprave.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Gornji Mihaljevec za 2014.godinu.
Ad.14. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu
Nije bilo rasprave.
Jednoglasno su usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Gornji Mihaljevec za 2015.godinu.
Ad.15. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2015.godinu
Nije bilo rasprave.
Jednoglasno je usvojen Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2015.godinu.
Ad.16. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja u 2014.godini
Nije bilo rasprave.
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Jednoglasno je usvojena Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2014.godini.
Ad.17. Izmjena i dopuna Odluke o visini naknada
Nije bilo rasprave.
Jednoglasno je usvojena Izmjena i dopuna Odluke o visini naknada.
Ad.18. Informacija i izvješća
U raspravi su sudjelovali svi vijećnici.
Ad.19. Ostala pitanja i prijedlozi
Načelnik je iznio svoje mišljenje o neusvajanju Proračuna za 2015.godinu te je nakon kraće rasprave u
kojoj su sudjelovali svi vijećnici dogovoreno da će se održati svečana sjednica 29.12.2014.godine.
Sjednica je završena u 20,27 sati.
Zapisničarka:
Gordana Golub

KLASA: 021-05/14-01/9
URBROJ: 2109/21-02-14-3

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Petković
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