IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 18. ožujka 2014. s početkom u
19.00 sati u domu kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/14-01/1, URBROJ: 2109/21-02-14-1 od 13.03.2014.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Franjo Kovačić, Konrad Brezarić, ,
Marijan Sklepić, Robert Kos, Nataša Sternad, Robert Veselko, Josip Petković, Marinka Kostanjević, :
Robert Veselko, Mladen Borko, Boris Resman
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Mirjana Novak (ispričala se),
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni : Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika,
Aleksandra Ličanin – predstavnica medija, Antun Moharić
Zapisnik vodila: Gordana Golub
Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec gosp. Josip Petković,
pozdravio je sve prisutne i dao predloženi dnevni red na usvajanje.
Jednoglasno je usvojen slijedeći :
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (materijal u
privitku).
2. Aktualni sat.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu (materijal
u privitku).
4. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu (materijal u privitku).
5. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na
području Općine Gornji Mihaljevec (materijal u privitku).
6. Izvješće o izvršenju socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu
(materijal u privitku).
7. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 2013. godinu (materijal u privitku).
8. Izvješće o stanju poduzetničke zone „KRČ“ Gornji Mihaljevec.
9. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine
Gornji Mihaljevec za 2013. godinu (materijal u privitku).
10. Odluka o visini i raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2014.
(materijal u privitku).
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih
cesta u JLP(R)S Međimurske županije (koji se odnosi na Općinu Gornji Mihaljevec) za 2012.
godinu (materijal u privitku).
12. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gornji Mihaljevec
(materijal u privitku).
13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2014. godinu (materijal u privitku).
14. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu (materijal u privitku).
15. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gornji Mihaljevec za
2014. godinu (materijal u privitku).
16. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
(materijal u privitku).

17. Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2013. godinu (materijal u privitku).
18. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Gornji
Mihaljevec za 2013. godinu (materijal u privitku).
19. Zaključak o usvajanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2013. –
31.12.2013. godine (materijal u privitku).
20. Zamolbe (materijal u privitku).
21. Informacije (materijal u privitku).
22. Ostalo.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Zapisnik su vijećnici primili poštom.
Goran Lovrec : imam dvije primjedbe na zapisnik:
- prva se odnosi na točku dnevnog reda br. 2 aktualni sat; u rečenici „ Na idućoj sjednici bude govora o
toj temi i o mojem izvješću o radu i o općinskim obvezama.“ Rečenica treba glasiti „Na idućoj sjednici
bude govora o mojem izvješću o radu i o općinskim obvezama.“
- druga se odnosi na istu točku dnevnog reda u idućem navodu: „To što se vi sa Brezaričom prije
dogovarate tko će što pitati a mene ne obavijestite.“ Treba pisati: To što se vi sa Brezaričom prije
dogovarate tko će što pitati.“
Pisanim putem smo zaprimili još jednu primjedbu na zapisnik koja se odnosi na Izvješće od NK
Bratstva. U zapisniku stoji : „ investirali smo u vodovodni šaht od čega je Hep pokrio 50.000,00 kuna a
članovi i ostali simpatizeri kluba ostatak do ukupne vrijednosti od 85.000,00 kuna.“
Treba pisati: „ Trošak rekonstrukcije vodovodnog priključka iznosio je 12.000,00 kuna koji su
Međimurske vode pokrile o svom trošku isto tako je Hep pokrio 1.500,00 kuna troška za detekciju
podzemnog niskonanaponskog kabela.“
„Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec uz ispravak navedenih primjedbi
jednoglasno je usvojen.

Ad.2 Aktualni sat
Mladen Borko: spomenuo bih da je načelnik prošlom sazivu vijeća, u kojem neki od nas nisu bili, na
početku aktualnog sata ukratko rekao šta se radilo od prošle sjednice općinskog vijeća pa možda nebi
bilo loše da se takav način obavještavanja nastavi. Predlažem sadašnjem načelniku da nas isto tako
ukratko u aktualnom satu ubuduće izvjesti o tome što se događalo od prošle sjednice općinskog vijeća.
Goran Lovrec: gospodin Borko, po Statutu općine sam dužan dvaput godišnje podnositi izvješće o radu
ali dobit ćete izvještaj za prva tri mjeseca u pismenom obliku kao i svi ostali vijećnici.
Mladen Borko: dobro netreba, odustajem od spomenutog.
Josip Petković: ako sam dobro shvatio gospodin Borko mislio je da načelnik da ukratko iznese što se
radilo i to kao informaciju a ne kao službeno izvješće, stoga gospodine načelniče niste trebali gospodina
Borka tako napasti.
Mladen Borko: da, mislio sam samo kao informaciju ali nema problema ne želim ni to. Nisam mislio
nikog uvrijediti s tim niti sam mislio na nekakvo posebno izvješće samo kao aktualnost, informaciju.

Goran Lovrec: Ako se dobro sječam rekao sam da ćete dobiti izvješća za prva tri mjeseca u pismenom
obliku na idućoj sjednici. Žao mi je ako ste se Vi našli uvrijeđeni.
Josip Petković: Dobro, ako nitko nema više ništa po tom pitanju predlažem da krenemo na dnevni red.
Ad.3 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu, ukupni prihodi u 2013. godini iznosili
su 1.687.384,24 kuna, želim istaknuti da su prihodi od poreza u usporedbi sa prošlom godinom dosta
veći tj. iznose 1.036.663,73 kuna.
Nakon kraće raprave u kojoj su sudjelovali Franjo Kovačić i Josip Petković jednoglasno je usvojen
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu.

Ad.4 Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
Josip Petković: materijale ste dobili sa pozivom. Želim samo istaknuti da je došlo do greške pri opisu
koji se odnosi na proširenje vodovodne mreže pa treba izbrisati onaj dio od Macinca prema peradarnika
naime proširenje se odnosi samo na Vukanovec i Bogdanovec.
Rasprave po točci dnevnog reda nije bilo te je Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. sa navedenim ispravkom jednoglasno usvojeno.
Ad.5 Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na
području Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: također ste dobili materijale u pozivu za sjednicu. Izvršenje programa veže se na
izvršenje Proračuna.
Rasprave nije bilo pa je jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2013. godini na području Općine Gornji Mihaljevec.
Ad. 6 Izvješće o izvršenju socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu.
Rasprave nije bilo pa je jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju socijalnog programa Općine Gornji
Mihaljevec za 2013. godinu.
Ad.7 Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji
Mihaljevec za 2013. godinu
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu. I Izvješću su specificirane donacije
prema Udrugama i klubovima.
Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali Boris Resman i Robert Kos, jednoglasno je usvojeno
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za
2013. godinu.

Ad.8 Izvješće o stanju poduzetničke zone „KRČ“ Gornji Mihaljevec.
Josip Petković: Ukratko samo da vas obavijestim da su gospodin Lovrec i gospodin Kovačić bili na
Elektri pa će vam oni pojasniti o čemu se radi.
Goran Lovrec: kako je i gospodin Petković rekao bio sam sa gospodinom Kovačićom na Elektri na
satanku vezano za trafostanicu te problem niskonaponskog voda i rekli su mi da može ići rekonstrukcija
u drugoj fazi. U vezi kapaciteta trafostanice dogovoreno je da se napravi novi izračun za svaku česticu /
korisnika te bi se nakon toga pustila u finkciju. U slučaju da se ne prodaju sva zemljišta općina je u roku
od 5 godina dužna pokriti troškove priključenja za neprodane parcele. U Jedinstveni upravni odjel
obratilo se nekoliko zainteresiranih za zemljišta u zoni ali samo informativno ukoliko budemo znali nešto
konkretno i pouzdano sigurno ćemo vas obavijestiti. I još jedna informacija je da je gospodin Mauko
definitivno odustao od kupnje zemljišta u zoni.
Josip Petković: gospodin Kovačić imate nešto za dodati?
Franjo Kovačić: ne nemam, mislim da je gospodin Lovrec sve iscrpno pojasnio.
Josip Petković: dobro, obavili ste dobar posao. Ja imam infomaciju da je gospodin Lebar zaiteresiran za
gradnju peradarnika u našoj zoni.
Ad. 9 Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine
Gornji Mihaljevec za 2013. godinu
Josip Petković: materijal ste također dobili uz poziv za sjednicu.
Rasprave po točci dnevnog reda nije bilo pa je jednoglasno usvojena Odluka o prihvaćanju izvješća o
izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu
Ad. 10 Odluka o visini i raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2014.
godinu
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu.
Rasprave nije bilo pa je jednoglasno usvojena Odluka o visini i raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka za 2014. godinu.
Ad. 11 Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih
cesta u JLP(R)S Međimurske županije (koji se odnosi na Općinu Gornji Mihaljevec) za 2012.
godinu.
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu.
Rasprave nije bilo pa je jednoglasno usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLP(R)S Međimurske županije (koji se odnosi na Općinu
Gornji Mihaljevec) za 2012. godinu.
Ad. 12 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gornji
Mihaljevec
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Franjo Kovačić, Boris Resman, Josip Petković, Marijan Sklepić,
Goran Lovrec, Nataša Sternad odlučeno je da se točka dnevnog reda prolongira na iduću sjednicu.
Ad. 13 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornji
Mihaljevec za 2014. godinu
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu.

Rasprave nije bilo pa su jednoglasno usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu
Ad. 14 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili u pozivu.
Rasprave po točci dnevnog reda nije bilo pa jednoglasno usvojena Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja za 2013. godinu.
Ad. 15 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gornji Mihaljevec za
2014. godinu
Josip Petković: materijal za točku ste dobili uz dnevni red. Treba napraviti samo jednu promjenu a
odnosi se na broj vatrogasaca koji treba iznositi 10 prema novom zakonu.
Rasprave po točci dnevnog reda nije bilo pa je jednoglasno uz prihvaćanje ispravka usvojen Provedbeni
plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu.
Ad. 16 Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
Josip Petković: materijal ste dobili uz poziv.
Rasprave nije bilo pa je jednoglasno usvojena Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja
stanovništva s opasnostima od požara
Ad. 17 Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2013. godinu.
Josip Petković: materijal za točku dnevnog reda ste dobili uz poziv.
Rasprave nije bil pa je jednoglasno usvojena Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na Izvješće o
radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2013. godinu.
Ad. 18 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Gornji
Mihaljevec za 2013. godinu
Josip Petković: Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Mihaljevec za 2013.
godinu podnosi načelnik.
Rasprave po točci dnevnog reda nije bilo, jednoglasno je usvojena Odluka usvajanju Izvješća o
izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu

Ad. 19 Zaključak o usvajanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2013. –
31.12.2013. godine.
Josip Petković: obveza načelnika je dva put godišnje podnijeti izvještaj o svom radu, ovaj se odnosi na
razdoblje od 01.07.-31.12.2013.
Rasprave nije bilo pa je jednoglasno usvojen Zaključak o usvajanju Izvješća općinskog načelnika za
razdoblje od 01.07.-31.12.2013. godine.

Ad. 20 Zamolbe
Josip Petković: u materijalima ste dobili dvije zamolbe. Jedna je od gospodina Antuna Moharića vezana
uz uređenje našeg mjesta te uređivanje javnih površina a druga od gospodina Bacingera vezana uz
uređenje općinskog puta u Vukanovcu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Josip Petković, Antun Moharić, Boris Resman, Mladen Borko,
Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Robert Kos, Konrad Brezarić, iznesen je stav da se izađe na teren te
izvidi situacija, nakon toga neka načelnik odluči o daljnjim postupcima.
Ad. 21 Informacije
Josip Petković: u materijalima ste dobili izvješća o stanju sigurnosti za prosinac, siječanj i veljaču.
Ad. 22 Ostalo
Josip Petković: htio bih samo podsjetiti da smo se za prošlu godinu odrekli naknada. Počela je nova
godina pa bih Vas zamolio da malo razmislite o tome do iduće sjednice.
U raspravi su sudjelovali: Marijan Sklepić, Goran Lovrec, Robert Kos, Josip Petković, Franjo Kovačić,
Boris Resman, Antun Moharić.
Kako nije bilo drugih pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21.35 sati.
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