ZAPISNIK
Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održane dana 06. studenog 2015. godine s
početkom u 19,00 sati u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu (Vijećnica).
Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-05/15-01/4, URBROJ: 2109/21-02-15-1 od
02.11.2015.godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec: Josip Petković, Mirjana Novak,
Konrad Brezarić, Franjo Kovačić, Marijan Sklepić, Mladen Borko (stigao u 19,10 sati), Antun Ladić,
Robert Kos, Robert Veselko, Siniša Trupković, Boris Resman.
Ostali prisutni bili su: Goran Lovrec – načelnik, Darko Horvat – zamjenik načelnika, Gordana Lukić
(zapisničarka), Aleksandra Ličanin (List „Međimurje“).
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
deset vijećnika od jedanaest. Predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
2. Aktualni sat
3. Prijedlog Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec Arijani
Veselko, Vukanovec 16
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Uprave groblja
5. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata
6. Informacije i izvješća
- stanje sigurnosti za rujan 2015. godine na području Općine Gornji Mihaljevec
7. Ostala pitanja i prijedlozi
Josip Petković: Predlažem da se u Dnevni red uvrsti još jedna točka Dnevnog reda. To je Odluka o
kupnji nekretnine. Dajem na glasovanje. Dakle, Dnevni red se pomiče za jednu točku dalje.
Dajem na glasovanje slijedeći Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Aktualni sat
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine Poljoprivredne Zadruge Čakovec
Prijedlog Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu općine Gornji Mihaljevec Arijani
Veselko, Vukanovec 16
Prijedlog Odluke o imenovanju Uprave groblja
Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata
Informacije i izvješća
- stanje sigurnosti za rujan 2015. godine na području Općine Gornji Mihaljevec
Ostala pitanja i prijedlozi

Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 10 glasova za.

Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
Josip Petković: Je li bilo primjedbi na zapisnik?
Gordana Lukić: Bile su dvije primjedbe koje su uvrštene u Zapisnik i isti takav ste dobili u materijalima.
Josip Petković: Dajem na glasanje Zapisnik sa 19. Sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec.
Zapisnik sa 19. Sjednice je jednoglasno usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad.2. Aktualni sat
Mladen Borko stigao je u 19,10 sati.
Josip Petković: Molim načelnika da nas izvijesti o proteklim događanjima.
Goran Lovrec: 06. listopada bio je održani sastanak DVD-a Gornja Dubrava vezano za legalizaciju.
Svim DVD-ima su prebačena sredstva planirana u Proračunu za 2015. godinu i time su pokrili troškove
legalizacije objekata. DVD Gornja Dubrava je uplatio i kaznu za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru. Posjetio nas je gospodin Mazor, inspektor za vatrogastvo, utvrdio je da imamo prema
DVD-ima čak i više uplaćeno ove godine nego što smo obavezni po zakonu. Jedino je imao primjedbu
na plan zaštite od požara koji je dosta stari pa bi trebalo napraviti novi. Održali smo i sastanak sa
predstavnicima Udruga koje djeluju na području naše općine. Svrha sastanka je bila proči kroz njihove
zahtjeve za uvrštenje u proračun za 2016. godinu koji su bili malo nerealni.Pa smo se dogovorili da
svoja očekivanja malo spuste i prilagode se trenutnoj financijskoj situaciji općine. Također je održana
radionica vezana za širokopojasni internet za uspješno provođenje projekta. Županijskoj upravi za ceste
poslani je zahtjev za radove u 2016. godini. 02. studenog bile su otvorene ponude za dodjelu koncesije
za odvoz smeća. Ministarstvo gospodarstva raspisalo je natječaj za zone na koji smo se kandidirali sa
trafostanicom. Projekt još nije gotov, naime traje još pet godina i ukoliko ne bude kupaca, trošak će pasti
na nas. Održali su se sastanci Socijalnog vijeća i Odbora za manifestacije. Socijalno vijeće razmatralo
je nekoliko situacija vezanih za otpis dugovanja na ime komunalne naknade te nekoliko slućajeva za
dodjelu jednokratne novčane pomoći. Odbor za manifestacije raspravljao je o organiziranju koncerta
„Naši za naše“. Koncert će se održati 27.12. za obitelj Kernjak iz Vugrišinca. Ove godine organizacija
koncerta pripala je mjesnom odboru Vugrišinec i mjesnom odboru Martinuševec. Bio je održan i
sastanak Uprave groblja, ali o tome više u točki Dnevnog reda. Financijski se redovito podmiruju
troškovi poslovanja te rate prema ministarstvu za povrat nenamjenski utrošenih sredstava za zonu.
Poslane su opomene kupcima, dužnicima za grobnu naknadu te otvorene stavke za ovjeru i usklađenje.
Iščekujemo koliko će nam sustegnuti s računa za povrat poreza koji ove godine iznosi otprilike
600.000,00 kuna. Izvršen je pregled svih cesta nakon šljunčanja. U Badličanu će se napraviti izmjene
na prilazu na cestu. Bio je održani sastanak vezani za tu izmjenu sa vlasnicima zemljišta na kojima će
se vršiti izmjena to su gospoda Žibrant i Trupković. Vlasnici su se složili dati dio svog zemjišta za
provedbu izmjene prilaza na cestu.
Josip Petković: Zahvaljujem načelniku i pozdravljam gđu. Ličanin. Molim g. Veselka da se nadoveže na
temu dodjele koncesije za odvoz smeća.
Robert Veselko: Pristigle su dvije ponude koje smo otvorili. Trenutno čekamo protek rokova. U utorak
imamo sastanak i utvrditi ćemo tko je najpovoljniji.
Josip Petković: Tko je sve podnio ponude?

Robert Veselko: Čakom i Ekoflor.
Mirjana Novak: Na što se sve mogu žaliti?
Robert Veselko: Mogu se žaliti na ponudu ovih drugih.
Boris Resman: Ja bih se nadovezao na temu šljunčanja koje je načelnik prije spominjao. Odvezeno je
24 kamiona. Sanirali smo skoro sve ceste. Pretpostavili smo da bude toliko i trebalo. Jedino što je ostalo
jest kod Žibranta kao što je rekao i načelnik. Nadam se da budemo ove godine to riješili. Nismo trebali
više kositi pa smo kod toga uštedjeli. Prohodnost je dobra na svačije zadovoljstvo. Ove godine, po mom
mišljenu, sav smo posao dobro obavili. Svi su zadovoljni.
Josip Petković: Vezano za izmještanje puta kod Žibranta, sve je dogovoreno sa vlasnicima?
Boris Resman: Da, svaki bude dao 2,5 m od svog zemljišta i to je sveukupno 5 m u dužini od 30 m.
Josip Petković: Treba pripaziti na kanal koji mora biti.
Boris Resman: To si budu oni sami riješili.
Franjo Kovačić: Prenio bih poruku od g. Hudina sa Kelemena, pitali su ako se može taj dio pošljunčati?
Boris Resman: Prema tebi?
Franjo Kovačić: Ne, radi mene ne treba, ali me g. Hudin zamolio da prenesem.
Boris Resman: Pregledali smo to. Gospodin Pavlic je tamo odvezao lomljeni asfalt.
Franjo Kovačić: Budem prenio tako.
Mladen Borko: Zavaljujem se na novoj zastavi na društvenom domu u Vukanovcu. Gospdin Kovačić me
preduhitrio u vezi šljunka na Kelemenu. Pavlic vozi tamo zemlju, pa se put oštećuje, istina dase put
održava ali uvijek može biti bolje napravljeno. Prošli put sam pohvalio komunalni odbor i izvođača
radova za dobro obavljen posao. Samo napominjem ukoliko se bude još nešto vozilo da se i na
Kelemenu malo poravna.
Boris Resman: Možemo kontaktirati sa g. Pavlicom te vidjeti ako je naknadno oštetio, naime on je
obećao da će sanirati oštećeno. Tako je bilo i sa g. Bacingerom kojemu smo napravili put i obećao je da
će ga održavati, no sad ništa nije poduzeo po tome pitanju.
Goran Lovrec: Bili smo na tome putu gdje je g. Pavlic pustio vodu preko ceste pa smo ga zamolili da to
popravi.
Siniša Trupković: G. Resman, je li bio prisutan predsjednik MO kod šljunčanja u Badličanu?
Boris Resman: Bilo je dogovoreno da će ih Mauko kontaktirati, vjerujem da ih je zvao. Znali smo gdje
treba šljunčati i ondje smo odvezli. A, ako su bili prisutni predsjednici MO, ne znam, moram pitati g.
Maukija. Dogovor je bio da se javi svakom od nas i da ja moram biti prisutan.

Robert Kos: I kod nas je nova zastava na domu i zahvaljujem se na njoj. Da li je onaj jarak u Križopotju
u planu? I zanima me mogu li se lomljenim asfaltom održavati poljski putevi jer su vrlo loši?
Boris Resman: Prema Tomašić Borisu i Črečanu su naši radnici sve radove obavili i pokosili. Možda bi
bio bolje lomljeni asfalt nego „sekanec“, ali ga je jako teško dobiti. Početkom godine bi se mogli oko
toga malo interesirati. Cijena je ista kao i „sekanca“ (100 kn sa prijevozom). Imamo puno poljskih puteva
i trebali bi ih šljunčati al nisam siguran da li imamo toliko sredstava.
Josip Petković: Da se nadovežem na lomljeni asfalt. Do toga se dolazi kod aglomeracije kod
kanalizacije. Bilo je toga u Sv. Juraj na Bregu gdje nisu htijeli prihvatiti po cijenu od 60 kuna, naime bilo
im je preskupo. Možda da načelnik kontaktira sa općinom Sv. Juraj na Bregu.
Goran Lovrec: Kontaktirao sam, samo to ne ide samo tako. To ide preko izvođača. Što se tiče poljskih
puteva, smatram da trebamo prije riješiti nerazvrstane ceste nego poljske puteve.
Mladen Borko: Što se tiče zimske službe, ima li kakvih promjena ili je sve kako je i bilo? Govorim o
čišćenju u slučajevima da su naše lokalne ceste čiste, a županijska neprohodne kao što je bilo prošlih
zima.
Goran Lovrec: Bili smo na sastanku sa ravnateljicom i dogovoreno je da naš koncesionar očisti i onaj
dio županijske ceste koji je potreban i te da taj trošak prefakturiramo ŽUC-u.
Aktualni sat završio je u 19.45 sati.
Ad.3. Odluka o kupnji nekretnine Poljoprivredne zadruge Čakovec
Josip Petković: Ovdje su elaborati pa ih pogledajte. Moje osobno mišljenje je da bi to trebalo kupiti.
Osobito zbog potreba DVD-a te svih ostalih Udruga. Neka načelnik pojasni detaljnije.
Goran Lovrec: Kontaktirao sam sa gđom. Katarinom koja je zadužena za zgradu poljoprivredne . U
materijalima imate priloženi izvadak i skicu iz kojih se jasno vidi zgrada i područje oko zgrade te ukupna
površina. Na sastanku DVD-a Gornji Mihaljevec ustanovljeno je da im nedostaje prostora te da opremu
imaju smještenu u garaži koju Općina ima u najmu te privatno po domovima. Kupnjom nekretnine DVD
Gornji Mihaljevec dobio bi svoj dio kao i sve ostale Udruge koje nemaju svoj prostor. Udruga
umirovljenika se opet seli u ured komunalnog redara jer se stan daje u najam. Komunalni redar se seli u
Ured Općine. Imali smo sastanak sa ŽUC-om da nemamo pješački prijelaz preko ceste kod Doma
kulture u Gornjem Mihaljevcu. Objasnili su nam da treba za to izraditi elaborat. Isto tako su naveli zašto
ne može baš tu biti pješački, ali je utvrđeno da postoji potreba za tim.
Vezano uz procjenu zgrade istu imate u prilogu. Procijenjena vrijednost Poljoprivredne zadruge jest
370.000,00 kuna. Vlasnici Poljoprivredne zadruge nisu još objavili natječaj za prodaju. Čekaju našu
odluku. Ukoliko mi odlučimo to ne kupiti oni će raspisati natječaj i netko će već to kupiti. Ako to netko
kupi može nam otežati pristup Domu ukoliko sa obje strane zatvori rampama. Javit će se i problem sa
parkiralištem za koje nas mogu prisiliti da ga otkupimo. Molim gđu. Ličanin da taj dio ne stavlja u novine.
Josip Petković: Predložio bih da se dio prostora daje DVD-u na korištenje a njihovo dosadašnje
skladište Udrugama na korištenje. Predlažem da se dio te Poljoprivredne zadruge koristi za davanje u
zakup.
Goran Lovrec: Želio bih napomenuti, ukoliko kupimo Poljoprivrednu zadrugu trošak adaptacije možemo
kandidirati na Mjeru 7, ali samo pod uvjetom da je u našem vlasništvu.

Franjo Kovačić: Mislim da je to odlična ideja. To smo već nekad htjeli.
Robert Kos: Da, slažem se. To je dobar prijedlog.
Konrad Brezarić: Slažem se da se otkupi. Odlična je prilika.
Mladen Borko: Slažem se sa svima što su rekli. Općina kao općina ima svugdje objekte koje održava i
koji nisu iskorišteni u potpunosti kao što je Dom Preseka. Dom je veliki i revolt mještana je ogroman
zbog neiskorištenosti prostora. Puno se ulaže, a nema koristi i treba još puno ulagati da se sve ne
poruši. Slažem se da se Poljoprivredna zadruga kupi, ali smatram da i ostale treba održavati. Slažem se
da je to prilika za Općinu te da se sve to lijepo počisti i vaga i bunar. Općina bi to morala kupiti, jedino bi
se možda trebali radi stanja objekta probati malo oko cijene dogovoriti.
Josip Petković: To je procijenjena vrijednost od strane sudskog vještaka bez obveze samo kako bi mogli
Vama predočiti. Može se načelnik probati dogovoriti oko cijene.
Mirjana Novak: Ako se budemo bunili na tu cijenu mogu nam postaviti još višu cijenu pa smo na gubitku.
Boris Resman: Procjena je viša nego što Poljoprivredna zadruga stvarno traži. Mene zanima način
plaćanja.
Josip Petković: To je načelnikova zadaća. On je operativac i neka se on za to pobrine.
Goran Lovrec: N sastanku sa predstavnicima iz poljoprivredne zadruge smo rekli kakvo nam je stanje i
neslužbeno je dogovoren način plaćanja. Ja sam vlasniku predočio da mi u ovom trenutku novca
nemamo, ali u 2016. godini budemo mogli uplatiti ukupni iznos.
Josip Petković: Dajem na glasanje Odluku o kupnji nekretnine Poljoprivredne zadruge Čakovec.
Odluka o kupnji nekretnine Poljoprivredne zadruge usvojena sa 10 glasova za, 1 protiv (Marijan
Sklepić)..
Ad.4. Odluka o davanju stana u najam u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec
Goran Lovrec: Gđa. Arijana Veselko obratila mi se sa molbom ako je moguće iznajmiti stan. Nakon
toga smo objavili natječaj i zaprimili ponudu. Povjerenstvo je pregledalo ponudu i sve je odgovaralo
kriterijima iz natječaja. Stan smo pregledali. Uvjeti i cijena isti su i kao kod prošlih najmoprimca.
Josip Petković: Dajem na glasanje Odluku o davanju stana u najam u vlasništvu Općine Gornji
Mihaljevec
Odluka o davanju stana u najam u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec usvojena je sa 11 glasova za.

Ad. 5. Odluka o imenovanju Uprave groblja
Josip Petković: Molim da se ispravi pod rednim brojem 10. Novi član je Novak Ivan iz Prhovca. Članovi
Uprave groblja su se sastali i izabrali predsjednika Konrada Brezarića. Sa uređenjem groblja jako su

zadovoljni. Grobar dobro brine o groblju. Moj prijedlog je jedino da se Odbor ne bira na četiri godine
nego kao i svi ostali Odbori pri konstituiranju OV.
Franjo Kovačić: Bolje neka ostane na četiri godine, da se ne veže na politiku.
Boris Resman: Mislim da to nije politika. Mjesni odbori će se ionako birati kad i načelnik. Moj prijedlog je
da se biraju kao i vlast i ostali Odbori kod konstituiranja Vijeća.
Josip Petković: Molim da se izjasne i ostali.
Mirjana Novak: Neka ostane na četiri godine.
Josip Petković: U redu. Dajem na glasovanje Odluku o imenovanju Uprave groblja.
Odluka o imenovanju Uprave groblja usvojena je sa 10 glasova za, 1 protiv (Boris Resman).
Ad.6. Pravilnik o stipendiranju studenata
Josip Petković: Pravilnik je u privitku i ponosan sam na to. Nećemo više biti jedin općina koja nema
ništa za studente.
Goran Lovrec: Materijale ste pogledali. Unutar proračuna smo i tu stavku planirali. Nakon što usvojimo
Pravilnik raspisati ćemo natječaj.
Franjo Kovačić: Znamo možda koliko iznosi trošak kroz cijelu godinu i koliko je to studenata?
Goran Lovrec: Na poziv za jednokratnu pomoć se javilo osam studenata. U razgovoru sa
predsjednicima mjesnih odbora dobio sam informaciju da bi se moglo prijaviti oko petnaest studenata.
Za 2015. godinu nemamo problema s tim ako ih se javi i petnaest, naime u proračunu smo predvidjeli
30.000,00 kuna. U 2016. također ne bude problema jer se broj studenata neće znatno povećati.
Josip Petković: Mislim da imamo više studenata. Da ne bi bilo da se javi puno više studenata.
Goran Lovrec: U razgovoru s okolnim načelnicima visina stipendije iznosi 300,00 – 500,00 kuna, ovisno
o mjestu studiranja.
Mladen Borko: Podržavam da se stipendije podjele. Dao sam i onaj prijedlog za novorođenu djecu. Za
Općinu Gornji Mihaljevec 500,00 kuna bude puno značilo, a studentu malo, ali bolje išta nego ništa. Ali,
u ovo vraćanje ne vjerujem jer je pitanje koliko njih bude uopće završilo i zaposlilo se. Mislim da je
dobro ulagati u to.
Josip Petković: Dajem na glasanje Pravilnik o stipendiranju studenata.
Pravilnik o stipendiranju studenata jednoglasno je usvojen sa 11 glasova za.
Ad.7. Informacije i izvješća

Izvješće MUP-a ocijenjeno je dobrim. Dogodilo se samo jedno kazneno djelo. Od drugih informacija jest
da je pristigla zamolba DVD-a Gornji Mihaljevec za kupnju Poljoprivredne zadruge te da im se udijeli
prostor za korištenje.
Goran Lovrec: Nakon nekoliko ročišta pristiglo je Rješenje da je s T-com-om raskinut Ugovor iz 1988.
godine. Ugovor o najmu je bio sklopljen još 1988. Prostor im je bio dan na korištenje bez naknade.
Pokušati ćemo tražiti naknadu od raskida ugovora do danas.
Josip Petković: Da li je rješenje pravomoćno?
Goran Lovrec: Da, rješenje je pravomoćno.
Mladen Borko: Bravo, čestitam. To je trebalo već biti riješeno. Pravda je konačno stigla. Vezano uz
naknadu za bušotinu od INE d.o.o., ispušteni smo u novinama.
Goran Lovrec: Mislim da je samo došlo do propusta u novinama, ništa drugo.
Mladen Borko: Žao mi je što su nas ispustili.
Goran Lovrec: Molim Vas da malo potaknete predsjednike mjesnih odbora vezano za brigu za svoje
selo. Pogotovo briga za javnu rasvjetu gdje ne svijetli. Da ne bi bilo da je sve u tami, a nije.
Mladen Borko: Ja sam svake godine slao pa nije bilo odgovora. Tamo gdje je asfalt smo tražili i javnu
rasvjetu. U „Zanjkovskoj grabi“, na „Kelemenu“ te „kod Glažara“. Nismo dobili nikakav odgovor.
Robert Kos: Vezano za zamolbu od vatrogasci. Ako kupimo zgradu za vatrogasce, da li se to može
opravdati kao transfer za vatrogastvo?
Goran Lovrec: Nisam siguran pa nebi sad o tome da ne dajem krive informacije.
Boris Resman: Mi Proračunom dajemo smjernice za izvršenje potrebnih radova. Ja sam za to da se
vrše radovi al budete vidli na rebalansu da se je ove godine puno uložilo u Vukanovec čak i premašilo
planirani iznos. Onda budemo iduće godine u Vukanovcu posložili samo rasvjetu a ne opet sve. Želje su
jedno a stvarnost drugo.
Mladen Borko: ulagalo se i u druga naselja pa se to ne naglašava tako na veliko. Nisam tražio ništa
drugo za Vukanovec osim onog što su prirodne vremenske pojave uništile pa je bilo potrebno sanirati.
A što se tiće javne rasvjete, slažem se da treba posvud ne samo u Vukanovcu.
Konrad Brezarić: Vezano za mrak koji se prije spominjao, Nenad Novak je u prošlim godina svaki
mjesec prošao navečer po svim naseljima te popisao brojeve bandera na kojima rasvjetna tijela nisu
radila. Mislio sam da i dalje to tako funkcionira pa zato nisam obraćao pažnju na to. Ako imamo radnika,
neka on to napravi, ako nije problem.
Mirjana Novak: Zašto bi trošili novac na to da se vozi po selima. Neka svatko iz svojega mjesnog
odbora javi gdje rasvjetna tijela na rade.
Antun Ladić: Puno se govori o obnovljivim izvorima energije, o LED rasvjeti. Možda bi trebali razmotriti
alternativne izvore za obnovu i popunu rasvjete.

Mirjana Novak: Da, ali to je i skupo.
Goran Lovrec: Možemo dobiti putem fondova sredstva za to, ali oni ne vraćaju 100% sredstava.
Ad.8. Ostala pitanja i prijedlozi
Josip Petković: Ima li još tko kakva pitanja?
Siniša Trupković: Gospodine Resman, ona dva kamiona zemlje na Preseki, kad budemo to dobili? Ja
budem poravnao zemlju, samo ju dovezite.
Boris Resman: Kad se bude negdje kopalo, budemo tamo dovezli. Samo me podsjetite.
Mirjana Novak: Već smo se puno puta zatekli da na vijeću raspravljamo o kamionima šljunka i to dovodi
do svađe. Smatram da se dogovorom sve uspije riješiti.
Josip Petković: Zahvaljujem na odazivu i pozdravljam Vas.
Sjednica je završena u 20,31 sati.
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