ZAPISNIK
Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 29. ožujka 2016. godine s početkom u
19,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/16-01/1, URBROJ: 2109/21-02-16-1 od 25.03.2016. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Mladen Borko, Antun Ladić,
Robert Kos, Robert Veselko, 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, Marijan Sklepić, Konrad Brezarić, Franjo Kovačić, Siniša Trupković.
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 šest od jedanaest
vijećnika. Ispričavam se prvo što je aljkavo pripremljena sjednica i što su materijali stigli tako kasno. Ja sam
materijale primio u petak oko 17,00 sati. g. Kovačić me nazvao i obavijestio da već od prije ima ugovoreni
stranački sastanak i da prije nije znao za sjednicu. gđa. Novak je bolesna. Predbacuje mi se da se prije sjednice
nije održao sastanak Odbora za financije i proračun. Odbor se mora sastati svaki put kad se odlučuje o rebalansu
i proračunu. Ništa od ovih prijedloga Odluka koje se nalaze na Dnevnom redu nisu tako hitne za donošenje pa bi
možda o njima mogli raspravljati i idući puta. Ima li tko primjedbe na predloženi dnevni red?
Mladen Borko: Ja sam član Odbora za financije i proračun i Odbor se nije sastao. Koja je zapravo svrha Odbora
za financije i proračun?! Kako možemo na vijeću usvajati nešto što prethodno nije odobrio Odbor. To nije samo
točka dnevnog reda već su to informacije koje pružamo svijetu. Ja sam protiv ovoga Dnevnoga reda iz razloga
što se prethodno nije sastao Odbor. Ja na sastanku odbora nisam bio. Možda nisam dobio poziv za sastanak
odbora ili se isti nije ni održao. Materijale za sjednicu zaprimio sam putem e-maila u 15,30 sati. Radili smo
skraćeno i materijale sam vidio tek danas. Smatram da je nemoguće obraditi toliko materijala za dva sata.
Josip Petković: Dajem na glasanje predloženi Dnevni red.
ZA – 0, PROTIV – 1 (Mladen Borko), SUZDRŽANI- 5
Mladen Borko: Predlažem da se sastanu svi Odbori koji imaju veze s proračunom i da budu obaviješteni. Malo
sam bio razočarani kad sam vidio 411. 000,00 kuna na računu, a ništa se na području Općine Gornji Mihaljevec
ne radi pa tako ni rasvjetna tijela ne možemo postaviti. Zašto ne bi ljudi znali što se radi i na što se troše novci.
Općina je javna djelatnost i sve se treba znati. Ako odbori ne funkcioniraju, već dva čovjeka sve rade, onda to nije
Općina.
Robert Veselko: Koliko se sjećam u prošlom sazivu se niste toliko zalagali jer imam nekih informacija koje sam
Vam iznio na sastanku odbora no niste se baš zalagali.
Josip Petković: U redu, da završimo sjednicu. Predlažete da se sastanu Odbori te da se prodiskutiraju sve
stavke u proračunu?
Robert Kos: Smatram da nema potrebe za dizanjem tenzija. Također sam se žurio prelistati materijale. Smatram
da g. Borko nije u pravu. Sve je javno, ali slažem se da prodiskutiramo na Odborima i sazovemo sjednicu za
sljedeći put.
Josip Petković: Slažem se da odgodimo sjednicu vijeća na kojoj ćemo usvojiti Odluke.
Sjednica je završena u 19,25 sati.
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