ZAPISNIK
Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 18. studenog 2016. godine s
početkom u 19,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/16-01/5, URBROJ: 2109/21-02-16-1 od 17.11.2016.
godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Mirjana Novak,
Konrad Brezarić, Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Mladen Borko, Siniša Trupković, Antun Ladić, Robert
Kos, Robert Veselko, Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Darko Horvat – zamjenik načelnika, Goran Lovrec – načelnik,
Zapisnik vodila: Gordana Lukić
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, Josip Petković.
Josip Petković: Dame i gospodo, donačelniče, djelatnica JUO i predstavnik medija sve Vas lijepo
pozdravljam. Molim Gordanu da obavi prozivnik. Nakon prozivnika utvrđeno je da je prisutno svih
jedanaest vijećnika. Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o II. Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Gornji Mihaljevec (materijal u prilogu)
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za
investiciju „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec“ (materijal u
prilogu)
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornji
Mihaljevec
Josip Petković: Molim načelnika da pojasni izmjene i dopune predložene Odluke.
Goran Lovrec: Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cesta odnose se na promjenu oznake ceste
koja se sastoji od dva odvojka i ima dvije oznake. Radi se o cesti u Tupkovcu oznake GM-NC-1004 i
GM-NC-1005. Kako se radi o jednoj cesti koja ima dva odvojka treba imati jednu oznaku te će imati
oznaku GM-NC-1005. Promjena je potrebna i zbog prijave modernizacije ceste na mjeru 7.2.
Josip Petković: ima li tko pitanja? Možemo onda glasati.
Odluka o II.Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornji
Mihaljevec usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Ad.2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za
investiciju „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec“
Josip Petković: Također molim načelnika da pojasni i ovu Odluku.
Goran Lovrec: Nakon otvaranja natječaja koji sam prije spomenuo za mjeru 7.2., propisani su obrasci
koje treba priložiti uz prijavu na natječaj a Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu
na natječaj za investiciju „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec“ je jedan od njih.
Vijeće treba biti suglasno sa planiranim ulaganjem.
Josip Petković: ima pitanja? Dajem na glasanje.
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Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju „Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec“ usvojena je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Josip Petković: Pošto smo bili jako brzi i iscrpili smo dnevni red, predlažem da se malo osvrnemo na
događaj koji nam se pribiližava u narednom tjednu. Načelniče?
Goran Lovrec: Za tjedan dana obilježit ćemo Dan općine. Na sam dan 25.11.2016 planirali smo održati
svećanu sjednicu sa izvješćem načelnika i predsjednika Općinskog vijeća te nakon toga uručiti priznanja
i plakete učenicima i svima ostalima koji su postignuli značajne rezultate. Taj dan prijepodne održat će
se javna tribina pa vas pozivam da se pridružite ukoliko ste u mogućnosti. 26.11.2016 održat će se
kulturno zabavni program gdje će se predstaviti tri kulturno umjetničke udruge jedna od njih je i naša
KUU Lipa. Sportski turiniri koji se tradicionalno održavaju uoči dana općine održavat će se i ove godine.
Turnir u streljaštvu održao se proteklog vikenda a u šahu i stolnom tenisu održat će se ovaj vikend.
Josip Petković: ove godine ima dovoljno medalji? Da ne bi bilo kao lani problema oko tehničkih stvari.
Goran Lovrec: ove godine će biti dovoljno.
Josip Petković: trebali smo se to već malo prije dogovoriti kome će se uručiti priznanja, pohvalnice.
Recimo župniku bi trebalo uručiti plaketu povodom 40 godina rada u našoj župi.
Goran Lovrec: sve to je već riješeno i bit će mu uručena plaketa.
Josip Petković: i darovitim učenicima treba dodijeliti priznanja ne samo onima koji su sudjelovali na
turnirima.
Franjo Kovačić: ja bi samo zahvalio vijećnicima i načelniku što su prisustvovali paljenju svijeća. Ove
godine obilježili smo tu u suradnji sa općinom i osnovnom školom pa se još jednom zahvaljujem.
Konrad Brezarić: i tebi Franjo hvala da si dao svoj doprinos i donaciju za obilježavanje tog dođagaja.
Goran Lovrec: svi učenici koji su ostvarili značajne rezultate u razdoblju od 25.11.2015 do 25.11.2016
godine primit će priznanja. Zamolili smo osnovnu školu da nam napravi popis takvih učenika.
Josip Petković: smatram da je učiteljica iz matematike zavrijedila nekakvu zahvalnicu ili priznanje jer
učenici od nje stvarno puno nauče i u gimnazije i srednje škole dolaze sa vrlo velikim znanjem. Takav
stručan kadar treba i izabrati. Iz naše škole djeca dolaze sa fantastičnim znanjem matematike u srednje
škole.
Marijan Sklepić: stvarno su izvrsni u matematici čak toliko da daju instrukcije svojim vršnjacima.
Siniša Trupković: dva učenika iz naše osnovne škole koji sada pohađaju matematičku gimnaziju osvojila
su prva dva mjesta na natjecanju.
Konrad Brezarić: Slažem se da učenike treba nagraditi.
Goran Lovrec: i prošle godine smo podijelili priznanja učenicima sa ostvarenim rezultatima pa ćemo
tako i ove.
Josip Petković: bitan je pristup učitelja i možemo biti sretni da imamo takvu učiteljicu jer djeca iz
Čakovca takoreći uopće nemaju znanja u usporedbi s našima.
Marijan Sklepić: da ne govorimo o tome koliko se teško djeci sa sela prilagoditi u gimnazijama.
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Robert Kos: evo ne vezano za školu i učiteljicu ja bi vas sve skupa pozvao na drugi dan proslave dana
općine na kulturno zabavni program. Kao što je već i načelnik rekao nastupit će tri udruge sa igrokazima
u trajanju otprilke 20 minuta sa deset minutnim stankama između igrokaza. Program počinje u 16.00
sati i predviđamo završetak oko 18.00 sati. Dođite, biti će zanimljivo.
Josip Petković: kako nema drugih pitanja zaključujem sjednicu u 20.05 sati.
Zapisničar:
__________________
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ: 2109/21-02-16-3

Josip Petković
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