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P O Z I V 
 

 

na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan 
 
Na temelju članka 43. stavka 2. Statuta općine Mihovljan (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 05/13, 
11/18,  08/20 i 08/21), sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća općine Mihovljan za dan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. prosinca (srijeda) 2022. s početkom u 17:00 h 
 
 

Sjednica će se održati u Sali za sastanke općine Mihovljan. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija  skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 05. 12. 2022. godine, 
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Miholjček 
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića Miholjček 
3. Usvajanje izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića 

Miholjček za pedagošku godinu 2021/2022 
4. Usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Miholjček za pedagošku 

godinu 2022/2023 
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune financijskog plan Dječjeg vrtića Miholjček za 

2022. godinu, 
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Dječjeg vrtića Miholjček za 2023. godinu, 
7. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2022. godinu, 
8. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2022-2024. godine 
9. Prijedlog I. izmjene programa prema I. izmjeni i dopuni Proračuna za 2022. godinu 

- I. izmjena i dopuna Programa za održavanje objekata komunalne infrastrukture  
- I. izmjena i dopuna Programa za gradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture 
- I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu 
- I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
- I. izmjene i dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 
- I. izmjene i dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente  
- I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i pomoć građanima Općine Mihovljan 
- I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru 
10. Prijedlog Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu  i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu 
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu 

 
 



 
 

12. Donošenje programa prema Planu proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu 
- Program građenja objekta komunalne infrastrukture u 2023. godini 
- Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2023. godinu 
- Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2023. godini, 
- Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini, 
- Program socijalne skrbi i pomoć građanima Općine Mihovljan u 2023. godini, 
- Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
- Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini 
- Program utroška sredstava spomeničke rente u 2023. godini 

13. Prijedlog izmjena i dopuna Cjenika grobnih usluga i naknada za Mjesno groblje u Mihovljan 
14. Prijedlog Odluke izmjeni Odluke o iznosu godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta 
15. Odluka o izmjeni Odluke o porezima 
16. Odluka o izmjena Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade  
17. Prijedlog Odluke o sufinanciranju uređenja odvodnih jaraka na području Općine Mihovljan, 
18. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan u 2023. godini, 
19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog 

vijeća općine Mihovljan  za 2023. godinu, 
20. Sustav civilne zaštite: 

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan za 2022. godinu 
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan za 2023. godinu sa trogodišnjim 

financijskim učincima 
21. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Mihovljan za 2023. godinu, 
22. Prijedlog Godišnjeg i Srednjoročnog plana davanja koncesija  
23. Prijedlog Plana upravljanja imovinom za 2023. godinu  
24. Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Mihovljan 
25. Pravilnik o korištenju društvenog doma Mihovljan 
26. Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje  programa i  projekata u kulturi Općine  Mihovljan.  
27. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Mihovljan 
28. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Mihovljan 
29. Pitanja i prijedlozi. 

 
Napomena: 
Molim Vas da se zbog važnosti odazovete ovoj sjednici, a u slučaju eventualne spriječenosti javite na broj telefona 
049/ 435-378. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik pozivaju Vas na prigodno druženje uz domjenak koji će se održati 
nakon sjednice općinskog vijeća. 
 
 
     Za točnost otpravka                                                                                         PREDSJEDNIK 
PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA                   
           Ljubica Risek                                                                                               mr. Silvestar Vučković, dr.vet.med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Silvestar Vučković, Mihovljan 48 F, 49252 Mihovljan, 
2. Vladimir Risek, Mihovljan 187/A, 49252 Mihovljan, 
3. Stjepan Svetec, Gregurovec 125, 49252 Mihovljan, 
4. Darko Putar, Mihovljan 187, 49252 Mihovljan, 
5. Gordana Novak, Kuzminec 149 A, 49252 Mihovljan, 
6. Gordana Roginič, Mihovljan 48 B, 49252 Mihovljan, 

7. Ljubica Vuđan, Gregurovec 24 A , 49252 Mihovljan 
8. Slobodan Sajko, Kuzminec 31, 49252 Mihovljan, 
9. Ines Krznar Vojaković, Frkuljevec Mihovljanski 20, 49252 Mihovljan, 
10. Općinski načelnik Zlatko Bartolić, ovdje, 
11. Ana Spevec, ovdje, 
12. Ljubica Risek, ovdje, 
13. Radio Zlatar, Zagrebačka ulica 3, Zlatar, 
14. Oglasna ploča Općine Mihovljan, ovdje, 
15. WEB stranica Općine Mihovljan, 
16. Za zbirku isprava, ovdje, 
17. Za prilog zapisniku, 
18. Pismohrana.  
 
 
 

_________________ 
Ime i prezime  
 
_________________ 
Adresa  
 
_________________ 
Tel/mob 
 
_________________ 
e-mail  

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

n/p predsjedniku Općinskog vijeća 
 

 
PRIJAVA 

ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICI 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MIHOVLJAN 

 
 

U skladu s člankom 61. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan podnosim prijavu 
 

za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća Općine Mihovljan zakazanoj za 
________________ godine 



 
Molim Vas da me o prijavu obavijestite putem gore navedenih kontakata.  
 
 
 
U __________________                                                                                     __________________ 
         mjesto i datum        potpis  
 
 
 
 
Za nazočnost sjednici možete se prijaviti osobno na adresi: Mihovljan 48, telefonski na broj 049/435-378 te e-
poštom na opcina-mihovljan@kr.t-com.hr  uz ispunjeni obrazac za prijavu.  
 
 
 
 
NAPOMENA:  

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti 
red i tijek sjednice.  
 Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati 
uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.  
 Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih i prostornih 
mogućnosti za normalan rad, predsjednik Općinskog  vijeća će temeljem redoslijeda pristiglih prijava odrediti osobe koje 
mogu prisustvovati sjednici Općinskog vijeća.  
 Vlastoručnim potpisom ovog obrasca dajem privolu za prikupljanje mojih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, 
kontakt podaci- e-mail, tel/mob).  

 Prikupljeni osobni podaci koristit će se isključivo u svrhu evidentiranja prijave za prisutnost na sjednici Općinskog 
vijeća Općine Mihovljan, a uvid u prikupljene osobne podatke imat će isključivo službenici Općine Mihovljan 

mailto:opcina-mihovljan@kr.t-com.hr

