ZAPISNIK
Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 30. prosinca 2015. godine s
početkom u 17,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/15-01/6, URBROJ: 2109/21-02-15-1 od 23.12.2015.
godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Konrad Brezarić,
Franjo Kovačić (stigao u 17,15 sati), Marijan Sklepić, Mladen Borko, Antun Ladić, Robert Kos, Robert
Veselko, Siniša Trupković, Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika, Gordana Lukić
(zapisničarka), Ines Dvanajšćak (stručno osposobljavanje), Izak Vrtarić (List „Međimurje“).
Ispričali se: Mirjana Novak
Zapisnik vodila: Gordana Lukić.
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 Gordanu da obavi prozivnik. Nakon prozivnika utvrđeno je da je prisutno devet vijećnika od jedanaest. Predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (materijal
u privitku).
2. Aktualni sat.
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu (materijal
u privitku).
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu (materijal u privitku).
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godini
(materijal u privitku).
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
(materijal u privitku).
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2015. godinu (materijal u privitku).
8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu (materijal u privitku).
9. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji
Mihaljevec (telefonska centrala) (materijali u privitku)
10. Informacija i izvješća
- stanje sigurnosti za studeni 2015. godine na području Općine Gornji Mihaljevec
(materijal u privitku)
11. Ostala pitanja i prijedlozi.
Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 9 glasova ZA.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Prema priopćenju gđe. Gordane primjedbi na Zapisnik sa 21. sjednice nije bilo. Dajem
na glasanje Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec.

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec je jednoglasno usvojen sa 9
glasova ZA.
Ad.2. Aktualni sat
Josip Petković: Prije nego što dam načelniku riječ imam jednu primjedbu vezano za stipendije. Danas
su me nazvala dva roditelja i uputila mi kritiku vezano za stipendije. Zašto nije studentima pojašnjeno
vraćanje stipendije? Zbog čega Pravilnik o stipendiranju nije objavljeni na našim internetskim
stranicama? Potražio sam na internetu da grad Čakovec ima stipendiranje studenata. Evo, konkretno
pogledajte Ugovor od moje kćerke. Molio bih da mi netko pojasni članak 5. Ovog Ugovora jer ja ga ne
mogu shvatiti. U Ugovoru nisu navedene stavke o vraćanju Ugovora. Pravilnik o stipendiranju preuzeti
je od Općine Nedelišće. Ne bih sad duljio jer u 18,00 sati počinje svečana sjednica, pa Vas molim da
malo proučite.
Goran Lovrec: Vezano uz Pravilnik o stipendiranju, bio je na razmatranju kod članova Odbora za
osnovno obrazovanje i odgoj. Nakon što su ga pregledali uputili su ga Općinskom Vijeću na usvajanje.
Pravilnik o stipendiranju bio je usvojeni na 21. sjednici Vijeća Općine Gornji Mihaljevec. Mišljenja sam
da su i vijećnici dobili Pravilnik na razmatranje i mogli su ga proučiti. Ukoliko uvidite da Pravilnik treba
izmijeniti, izmijeniti ćemo ga.
(pridružio se g. Franjo Kovačić)
Josip Petković: Tko su članovi Odbora?
Goran Lovrec: Članovi Odbora su g. Antun Ladić, g. Bojan Novak, g. Robert Zadravec, g. Marijan
Sklepić i gđa. Jasenka Novak.
Josip Petković: Zašto niste malo bolje pojasnili članak 5. i u Ugovoru naveli da se vraća stipendija?
Članak 5. mi nikako nije jasan. Smatram da ga je trebalo precizirati. Ukoliko članovi Odbora nisu znali to
sročiti onda ste trebali pitati nekoga tko zna. Ako ga netko zna objasniti, molim nekoga da to učini.
Načelnik je samo operativac, a djelatnici vrše poslove, ali moramo i mi pogledati papire koji nam se daju
za sjednicu Općinskog vijeća.
Konrad Brezarić: Zanima me da li će Pravilnik sad tako ostati ili će se mijenjati? Ukoliko ću imati nekih
komplikacija ja ću rađe odustati od stipendiranja.
Mladen Borko: Ima jedna rečenica na kraju u kojoj stoji da se stipendija vraća, ali nisu baš jasni pojmovi.
Predlažem da se Odbor još jednom sastane i da se naprave izmjene i dopune.
Robert Kos: Smatram da ne trebamo biti tako strogi. Ovo nam je prvi put i trebali bi biti malo fleksibilniji.
Goran Lovrec: Semestar završava položenim zadnjim ispitom i kad se dobije potvrda o položenim svim
ispitima od tog trenutka počinje teći rok za stjecanje diplome.
Josip Petković: Kćer mi je sad nedugo završila fakultet i znam kako to ide. U redu je prijedlog da se
sazove sastanak Odbora i prouči ponovno. Ništa nije zacementirano i sve se može promijeniti.
Načelniče, možemo nastaviti sa aktualnim satom.
Goran Lovrec: 02. prosinca 2015. godine, nakon Dana Općine održao se sastanak Međimurske
Županije vezani uz sredstva koja je Međimurska županija obećala. Održali smo sastanak sa Hrvatskim
Telekomom vezano uz nagodbu. U kasnijim točkama Dnevnog reda više o davanju u zakup poslovnog
prostora. Održali smo sastanke sa projektantima za Park Mladosti i nerazvrstane ceste. Zahvatio nas je
i nadzor arhivske građe u kojem su uočene nepravilnosti za koje imamo naložene rokove za uklanjanje
istih. Moramo posložiti prostor za arhiviranje i djelatnica mora položiti ispit. 15. i 17. prosinca vrtić
„Zipka“ i Osnovna škola Gornji Mihaljevec održali su priredbe povodom čega je Općina Gornji
Mihaljevec poklonila poklone. 16. prosinca održana je skupština LAG-a. Odbor za financije i proračun se

sastao te raspravljao o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu kojeg imam o kasnije kao
točku dnevnog reda. Nakon blagdana održao se humanitarni koncert „Naši za naše 2015. godine“.
Robert Kos: Moram uputiti pohvalu MO Vugrišnec i MO Martinuševec na organizaciji. Zahvaljujem se g.
Izaku što je to tako brzo osvanulo u novinama „Međimurje“.
Aktualni sat završio je u 17,40 sati.
Ad.3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
Goran Lovrec: Proračun se odlično napunio. Iznos poreza na dohodak se povećao što je dobro za nas.
Ako se sjećate, Općina Selnica je imala puno problema s tim a i mi smo se toga pribojavali. Ako
pogledate prihodovnu stranu proračuna, prihod od strane Županije je za sada puno manji od planiranog.
Rashodovna strana je prilagođena prihodovnoj strani. Mislio sam da će nam biti puno teže zbog
vraćanja anuiteta od poduzetničke zone. Jako sam zadovoljan sa izvršenim.
Josip Petković: Načelnik je uložio puno truda i strpljenja u izradi rebalansa. Gospodine Veselko ili
načelniče, koji će malo pojasniti?
Goran Lovrec: Osvrnuo bih se na stvari proračuna koje su morale biti usklađene rebalansom. Morali
smo povećati rashode za javne radove jer smo dobili četiri radnika a planirali smo samo dva. Isto tako
kao rashod je prikazano i zaduženje za glavnicu od Ministarstva, također je sprovedeno knjiženje u
kojem se vidi i prihod od Ministarstva. Upravo me je Gordana obavijestila da Međimurska županija
nažalost još nije doznačila obećana sredstva za obnovu dječjih igrališta i Parka mladosti. Budemo još
sutra provjerili stanje možda nam sredstva dođu na račun nakon zadnje obrade podataka u banci. Svi
ostali prihodi i rashodi su uravnoteženi. Možda bude malo izvršenje na trošku popravka i održavanja
javne rasvjete jer do današnjeg dana još nismo dobili fakturu za izvršene popravke.
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za
2015. godinu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu jednoglasno je usvojen
sa 10 glasova ZA.
Ad.4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture jednoglasno
je usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad.5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godini
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2015. godini.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godini jednoglasno
je usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad.6. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji
Mihaljevec za 2015. godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu jednoglasno
je usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad.7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Gornji Mihaljevec za 2015. godinu
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 2015. godinu jednoglasno je usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad.8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu
Josip Petković: Pozivam donačelnika, Darka Horvata, za riječ.
Darko Horvat: Odbor se sastao te razmatrao Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite te
Vam takvog upućujemo na razmatranje i usvajanje.
Josip Petković: Dajem na glasanje Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Gornji Mihaljevec za 2016. godinu.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2016. godinu jednoglasno je usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad.9. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji
Mihaljevec (telefonska centrala)
Goran Lovrec: Nastavno na aktualni sat pred nama se nalazi Prijedlog za davanje u najam prostora
kojeg je Mjesna zajednica svojevremeno dala na korištenje bez naknade, što smatram nije u redu. Bilo
je zakazano ročište za 21. prosinca 2015. godine, ali je odgođeno jer smo postignuli dogovor.
Dogovorom je postignuta nagodba za nadoplatu troškova do raskida Ugovora. Hrvatski Telekom će
tijekom siječnja doznačiti novce. Raspisati ćemo natječaj za davanje prostora u najam. U natječaju
ćemo navesti cijenu od 1.000,00 do 1.050,00 kuna te smatram da će se na natječaj javiti samo Hrvatski
Telekom. Ukoliko se slažete sa time, molim da prihvatite Odluku o raspisivanju natječaja za zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec.
Robert Kos: Cijena u Odluci nije navedena?
Goran Lovrec: Ne, to će biti objavljeno u natječaju.
Mladen Borko: Smatram da je to trebalo ponuditi kao nekakav drugi prostor pa bi možda bilo atraktivnije
u natječaju.
Goran Lovrec: Teško da bismo dobili veći iznos.
Josip Petković: Dajem na glasanje Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (telefonska centrala).
Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec
(telefonska centrala) jednoglasno je usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad.10. Informacija i izvješća

Josip Petković: Pred nama je Izvješće Policijske uprave za studeni. Nema izvanrednih situacija.
Goran Lovrec: 16. listopada 2015. godine Policijska uprava organizirala je pred Domom kulture u
Gornjem Mihaljvecu dobrovoljno prikupljanje ilegalnog oružja, eksplozivnih streljiva i tvari. Policijska
uprava Štrigova prikupljala je novac za obitelji Pokrivač i Zeman iz Dragoslavec Sela. Toj akciji
pridružila se i Općina Gornji Mihaljevec te je obiteljima Zeman i Pokrivač uručila simbolične poklone.
11. Ostala pitanja i prijedlozi.
Josip Petković: Što se tiče općinskih površina, moram pohvaliti da se sve općinske površine uredno
održavaju. Ispred dućana B-tex ima jako puno korova i smatram da bi naš komunalni radnik to mogao
održavati. Bi li bio to problem, načelniče?
Goran Lovrec: Ne, ne bi bio problem, ali iz neslužbenih izvora sam saznao da se pojavio kupac Splitske
tvrtke pa se nadam da će oni to održavati. U međuvremenu naš komunalni radnik će to održavati.
Konrad Brezarić: Zahvalio bih komunalnom radniku što redovito održava općinske površine isto tako i u
Dragoslavec Bregu.
Franjo Kovačić: Primijetio sam u Vašem kraju žicu i nimalo mi se to ne sviđa. Ne znam kako vi gledate
na to, ali meni se to ne sviđa. Smatram da bi se i mi mogli uključiti u nekakve proteste.
Josip Petković: Ni meni se to ne sviđa, trebali bi nešto poduzeti po tome pitanju. Ima tko kakve
prijedloge?
Franjo Kovačić: Možda bi trebali kontaktirati g. Jurija Borka.
Josip Petković: Da, dobar je to prijedlog.
Ukoliko nema drugih pitanja završio bih sjednicu te Vas pozvao da ostanete na svečanoj sjednici.
Sjednica je završena u 18,00 sati.
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