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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 
KLASA: 021-01/17-01/09 
URBROJ: 2211/07-17-2 
Mihovljan, 15. 11. 2017.     
 

ZAPISNIK 
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 15. studenog 2017. godine 

 
Početak sjednice: 18:00 sati. 
 
Sjednica Općinskog vijeća općine Mihovljan održala se u sali za sastanke u Općini Mihovljan.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mihovljan Željko Čleković otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne 
članove/članice Općinskog vijeća i budući da, temeljem brojanja istoj prisustvuje dovoljan broj članova/članica (od 
ukupno 11 sjednici prisustvuje 9 članova/članica Općinskog vijeća) konstatirao je da se sjednica može održati i da 
Vijeće može pravovaljano odlučivati. 
 
Prisutni: 
Članovi Općinskog vijeća:                  1. Željko Čleković   
               2. Gordana Novak 
               3. Stjepan Svetec 
               4. Marija Bužić 
               5. Vladimir Risek 
                                                               6. Davor Rafaj 
                                                               7. Dražen Pavleković 
  8. Ivan Pavleković 
  9. Slobodan Sajko 
 
Odsutni član Općinskog vijeća: Franjo Babić (opravdano) i Darko Putar (opravdano) 
 
Ostali prisutni:                                     -  Zlatko Bartolić – općinski načelnik Općine Mihovljan  
                                                               - Silvestar Vučković – zamjenik Općinskog načelnika 

-  Ana Spevec- zapisničar 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da je prijedlog dnevnog reda primljen u pozivu za 
sjednicu i upitao je članove Općinskog vijeća da li ima  neki prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Otvara 
raspravu. Općinski načelnik Općine Mihovljan daje prijedlog da se dopuni dnevni red sa točkom dnevnog reda: 
Odluka o kupnji materijala za popravak krovišta Gradečak Ružice 

  Budući da nije bilo daljnjih dopuna i izmjena dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković 
dao je na glasovanje Prijedlog dnevnog red.  
                                                    
Općinsko vijeće je jednoglasno sa (9 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći  
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DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 12. 9. 2017. godine, 
2. Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 
3. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog 

pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za 
financiranje iz EU fondova, 

4. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za obavljanje poslova održavanja groblja, izvršavanju pogrebnih 
radova i održavanju javnih površina, 

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno 
akademskoj 2017./2018. 

6. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Mihovljan za 2018. godinu, 
7. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija Općine Mihovljan za razdoblje 2019-2020, 
8. Donošenje Odluke o kupnji materijala za popravak krovišta Gradečak Ružice,  
9. Zaključak o usvajanju izvješća poljoprivrednog redara, 
10. Pitanja i prijedlozi. 

 
TOČKA 1. 

 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. 9. 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili skraćeni zapisnik sa 3.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. rujna 2017. godine i da je klub  SDP-a 
primio cijeli zapisnik sa navedene sjednice. Upitao je članove i članice Općinskog vijeća da li imaju primjedbe na 
zapisnik.  

Ivan Pavleković iznosi da su primili zapisnik i da je zapisnik u globalu očekivanoga. 
Dražen Pavleković daje prijedlog da se kupi diktafon i da se sjednice snimaju, nema razloga da se 

sjednice ne snimaju pošto su javne. 
Budući da nije bilo daljnjih primjedbi na skraćeni zapisnik sa 3. sjednice, Općinsko vijeće Općine 

Mihovljan  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“  donijelo  je 
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 12. 

rujna 2017. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 2. 
Donošenje odluke o ukidanu statusa javnog dobra u općoj uporabi 

  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković poziva općinskog načelnika za uvod točke.  
Zlatko Bartolić obrazložio Miljenko Vdović iz Mihovljana, Mihovljan 282 A podnio je zahtjev za ukidanjem 

statusa javnog dobra u dijelu k.č.br. 1195/3 k.o. Mihovljan za koji dio navodi da u naravi je nepostojeći javni put. 

Moli da mu se dozvoli spajanje parcela u njegovom vlasništvu i to k.č.br. 1195/1, 1195/2 i 1197 k.o. Mihovljan, tj. 

između navedenih parcela ucrtani je javni put – k.č.br. 1195/3 k.o. Mihovljan, koji odavno ne postoji i koji se ne i 

koristi. Iz navedenih razloga moli da mu se dozvoli spajanje parcela u jednu parcelu u svrhu dogradnje kuće. 

Riječ je od dijelu k.č.br. 1195/3 k.o. Mihovljan upisanoj kao javno dobro-seoski putevi i gmanje u katastru i 

put u Mihovljanu u zemljišnom odjelu u Zlataru u vlasništvu Općine Mihovljan.  

Podnositelj zahtjeva navodi da je spreman snositi troškove parcelacije i ostale troškove koji će nastati u 

tome predmetu. 
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U članku 103. Zakona o cestama navedeno je da kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane 

ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje status 

ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Također smatram da je lijepo da mlada obitelj želi ostati u Mihovljanu i da općina sa time ne može biti 

oštećena pošto u naravi taj put do sada nije postojao.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković pita čisto da mu se pojasne neke stvari, navedeni put se sada vodi kao javno dobro, šta 

je sa česticama 1193 i 1194, možda sada taj put nitko ne koristi, ali za neko duže vrijeme možda se bude koristio, 
pa da se neće iščekivati neki općinski trošak.  

Zlatko Bartolić odgovara da donošenjem odluke ukidamo samo dio javnog puta, a ostali dio puta dobiva 
novi broj čestice i ostaje put česticama koje bi ga mogle koristit. Općina mora napraviti parcelacijski elaborat na 
predmetnom dijelu parcele gdje će Općinski sud u Zlataru zemljišno knjižni odjel brisati uknjižbu javnog dobra i 
kao vlasnike upisati Općinu Mihovljan, Nakon našeg vlasništva navedeni dio zemljišta se stavlja na prodaju. Sve 
troškove koje nastaju u ovom predmetu snosi sam podnositelj zahtjeva. 

Ivan Pavleković slaže se sa time da podnositelj zahtjeva sve troškove snosi sam. 
Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je odluku o 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na glasovanje 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“   donijelo 

 
ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 3. 
Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog 
pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za 
financiranje iz EU fondova 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke, te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  
             Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

 Zlatko Bartolić odgovara Sklapanje Sporazuma o suradnji na projektu razvoja širokopojasne 
infrastrukture između Općine Bedekovčine i Općina Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Sveti Križ Začretje.  

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture je elektronička komunikacijska mreža koja podržava pružanje 
elektroničkih komunikacijskih usluga s najmanjom brzinom od 2 Mbit/s. 

Svrha Sporazuma je da sporazumne strane utvrđuju da imaju zajednički interes surađivati na projektu 
razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Općina usklađenim s Okvirnim nacionalnim 
programom Republike Hrvatske za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji 
dostatan komercijalni interes, usvojenim od Vlade Republike Hrvatske u srpnju 2016. godine. Nositelj projekta je 
općina Bedekovčina. Trošak Općine bio bi 17.424,00 kuna.  Ovim sporazumom  proveo bi se postupak javne 
nabave, savjetodavna usluge izrade Studija izvedenosti Projekta, izrada nacrta i konačne verzije Plana razvoja 
širokopojasne infrastrukture, a daljnji plan je da se javimo na natječaj ili da sami si financiramo.  
 Ivan Pavleković iznosi da što se tiče ovoga, gdje su bili prije pet godina, mi kasnimo, kako i inače 
kasnimo za svima, tako kasnimo i u digitalnom vremenu. Za mene je povoljnija digitalizacija kada se ide zajedno 
u takav projekt, postoji mogućnost da se nađe bolje i povoljnije rješenje kada nas ima više na okupu. Općina 
Mihovljan sudjeluje sa 9 % učešća smatram da je to jako dobro i da možemo to podnijeti, također mišljenja smo 
da je u to sve trebalo ranije ući. Ispred kluba SDP-a podržavamo tu odluku. 
 Davor Rafaj iznosi da mu se sa njegovog stajališta 2 Mbit/s čini nekako premalo.  
 Dražen Pavleković govori da je 2 Mbit/s dovoljno za početak, također vjeruje da se ne bude stalo na 
tome i misli da se bude išlo naviše kako tehnologija napreduje, bitno da se krene. 



4 

 

 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke 
o sklapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u 
kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. 
 

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o sklapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u 
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz 
EU fondova, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
TOČKA 4. 

Donošenje Odluke o poništenju natječaja i ponavljanju natječaja za obavljanje poslova održavanja javnih 
površina i mjesnog groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova  
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za obavljanje poslova održavanja javnih površina i 
mjesnog groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke. 

Ana Spevec iznosi da Općinsko vijeće Općine Mihovljan je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 03. 02. 
2017. godine donijelo odluku o utvrđivanju mjerila za povjeravanje poslova na održavanju javnih površina i 
mjesnog groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova KLASA: 363-01/17-01/03; URBROJ: 2211/07-17-2. 
Temeljem Odluke Općinski načelnik Općine Mihovljan raspisao je natječaj  - poziv za dostavu ponuda prema 
trima ponuditeljima KLASA: 363-01/17-01/03; URBROJ: 2211/07-17-9 od dana 31. 08. 2017. godine. 
Poništava se natječaj-poziv za dostavu ponuda jer u troškovniku nisu bili obuhvaćeni svi radovi koji su potrebni 
prilikom izvođenja radnji. 
             Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Odluku o poništenju 
natječaja i ponavljanju natječaja za obavljanje poslova održavanja javnih površina i mjesnog groblja Mihovljan te 
izvršavanju pogrebnih poslova na glasanje. 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 
ODLUKU 

o poništenju natječaja i ponavljanju natječaja za obavljanje poslova održavanja javnih površina i mjesnog 
groblja Mihovljan te izvršavanju pogrebnih poslova, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni 
dio.  
 

TOČKA 5. 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno 
akademskoj 2017./2018. godini 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno 
akademskoj godini 2017./2018. godini, te poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  

Ana Spevec obrazlaže da u Općini Mihovljan na snazi je Pravilnik o stipendijama KLASA: 021-01/11-01/12 

UBROJ: 2211/07-11-5 od 18. ožujka 2011.("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" br. 06/11), a 

natječaj se raspisuje ovisno o planiranim proračunskim sredstvima u pojedinoj godini, sukladno Odluci o dodjeli 

učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj godini.  

Pravilnikom o stipendijama (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 06/11) utvrđuju se postupak za 

dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija. Člankom 2. st.2. Pravilnika ("Službeni  glasnik  Krapinsko 

– zagorske županije" br. 06/11) određeno je da broj i visinu učeničkih i studentskih stipendija koje će se dodijeliti 

za školsku odnosno akademsku godinu utvrđuje Odlukom Općinsko vijeće. 
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Općinsko vijeće Općine Mihovljan na 3. sjednici Općinskog vijeća donijelo je odluku da će se ukupno 

dodijeliti 5 učeničkih stipendija u mjesečnom iznosu od 200,00 kuna i 10 studenskih stipendija u mjesečnom 

iznosu od 400,00 kuna. Na temelju raspisanoga natječaja za dodjelu stipendija pristiglo je 8 zahtjeva za učeničku 

stipendiju i 11 zahtjeva za studentsku stipendiju. U izmjeni Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija 

predlaže se da se stipendije dodijele svim pristiglim zahtjevima. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

          Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke o 
izmjeni odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017/2018. godini na 
glasovanje 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. 
godini, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 6. 
Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Mihovljan za 2018. godinu 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog, te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec iznosi Sukladno članku 78. Zakona o koncesijama davatelj koncesije izrađuje i dostavlja 
ministarstvu nadležnom za financije godišnji, a na zahtjev ministarstva nadležnog za financije i srednjoročni 
(trogodišnji) plan davanja koncesija. 
 Godišnji plan davanja koncesija sadržava osobito: planirani broj koncesija, predviđene vrste i predmet 
koncesija, rokove na koje se koncesije planiraju dati, pravnu osnovu za davanje koncesije i procijenjenu godišnju 
naknadu za pojedinu koncesiju. 
 Godišnji plan davanja koncesija objavljuje se na standardom obrascu koji objavljuje ministarstvo nadležno 
za financije na svojim mrežnim stranicama. 

Budući da u 2018. godini ne istječu ugovori o danim koncesijama na području općine Mihovljan, a ne 
ukazuje se potreba za davanjem novih koncesija, za 2018. g. ne planira se davanje koncesija. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Godišnjeg 

plana davanja koncesija Općine Mihovljan za 2018. godinu na glasovanje 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“  donijelo 

 
Godišnji plan davanja koncesija Općine Mihovljan za 2018. godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini 

njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 7. 
Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija Općine Mihovljan za razdoblje 2019-2020 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija Općine Mihovljan za razdoblje 2019-2020, te 
poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec obrazlaže Sukladno članku 78. Zakona o koncesijama davatelj koncesije izrađuje i dostavlja 
ministarstvu nadležnom za financije godišnji, a na zahtjev ministarstva nadležnog za financije i srednjoročni 
(trogodišnji) plan davanja koncesija. 
 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija mora biti u skladu sa godišnjim planom davanja 
koncesija. 
 Srednjoročni plan davanja koncesija objavljuje se na standardom obrascu koji objavljuje ministarstvo 
nadležno za financije na svojim mrežnim stranicama. 
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Budući da u 2018. godini ne istječu ugovori o danim koncesijama na području općine Mihovljan, a ne 
ukazuje se potreba za davanjem novih koncesija, za 2018., 2019 i 2020. g. ne planira se davanje koncesija. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog 

Srednjoročnog plana davanja koncesija Općine Mihovljan za razdoblje 2019-2020. godinu na glasovanje 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“  donijelo 

 
Srednjoročni plan davanja koncesija Općine Mihovljan za razdoblje 2019-2020. godinu, u tekstu koji se 

prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 8. 
Donošenje Odluke o kupnji materijala za popravak krovišta Gradečak Ružice 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da Prijedlog odluke o kupnji materijala za popravak 
krovišta Gradečak Ružice, te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić  iznosi da smo zaprimili zamolbu za pomoć od Gradečak Ružice iz Kuzminca 145 za 
kupnju materijala za popravak krovišta koji prokišnjava na kući. Gospođa je stara i nemoćna, zaista joj je potrebna 
pomoć, krov je stari i pušta na sve strane. Pošto dolaze hladniji i kišoviti dani, dajem prijedlog da joj se pomogne 
u kupnji materijala do 3.000,00 kn.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković – govori da li nije zaduženo za takve pomoći socijalno vijeće, slaže se da joj treba 

pomoći i da to bude u kupnji materijala, a ne u novcu. 
Vladimir Risek – govori da poznavajući situaciju u toj kući dolazi u obzir samo kupnja materijala. 
Silvestar Vučković – govori da mu je drago da je potaknuto pitanje socijalnog vijeća pošto je on 

predsjednik tog vijeća. Socijalno vijeće održava se svaka tri mjeseca, i to u 3., 9. i 12. mjesecu, pošto je još puno 
vremena do 12 mjeseca, a dolaze sve hladniji dani i ružnije vrijeme bilo bi dobro da se to danas tu može riješiti. 
Gospođa je stara i nemoćna koja ima jednog sina sa posebnim potrebama, treba joj pomoć. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke 
o kupnji materijala za popravak krovišta Gradečak Ružice na glasovanje 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o kupnji materijala za popravak krovišta Gradečak Ružice, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.  
 

TOČKA 9. 
Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća poljoprivrednog redara 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća poljoprivrednog redara, te poziva za uvod točke.  

Ana Spevec iznosi da zbog ne mogućnosti prisustvovanja na ovoj sjednici poljoprivredna redarica će 
objasniti svoje pismeno izvješće i odgovoriti na pitanja na sljedećoj sjednici općinskog vijeća.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković iznosi da se po ovim podacima vidljivo vidi da se radi, ali efekt rada na terenu je slab, da 

li može biti bolje to će nam odgovoriti poljoprivredna redarica sljedeći put kada bude prisutna na sjednici 
općinskog vijeća. Krenulo se rezultata ima, ali trebamo tražiti mogućnost za još bolje rezultate. Možda postoji 
mogućnost da ta funkcija može kvalitetnije raditi. Možda možemo predložiti neku odluku, zajednički zaključak da 
se njoj olakša posao. 

Vladimir Risek govori da on nije zadovoljan sa radom redara, ne vidi se rezultat, nema kazni, samo su 
poslane opomene. Smatra da treba djelovati da oni koji ne čiste da dobiju kazne i da se naplate kazne. Na terenu 
se događa na 90% ljudi ne bude čistilo. Ne kažem da ona ne radi, već da se iza opomena ništa ne događa.  



7 

 

Ivan Pavleković govori da ga zadovoljava ono što je pokrenula, ali na terenu je nešto drugo. 
Zlatko Bartolić govori da poljoprivredna redarica radi, šalje zahtjeve i kazne, ne može se reći da na 

terenu nisu vidljivi rezultati jer se vidiju. Također smatra da se uvijek može bolje i vjeruje da će i biti bolji rezultati 
kada će poljoprivredni redar biti u jednoj općini više od jednog dana u tjednu. Trenutno se vrše pregovori da se i 
to ostvari. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog 
Zaključka o usvajanju izvješća poljoprivrednog redara na glasanje. 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“  donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju izvješća poljoprivrednog redara, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 10. 
 
Pitanja i prijedlozi 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 
Dražen Pavleković – ispred kluba vijećnika SDP-a sukladno članku 52. statuta kao i članku 26.43 i 44. Poslovnika 
predlažemo za prvu sljedeću sjednicu općinskog vijeća općine Mihovljan uvrštenje u dnevni red prijedlog točke 
„Sudbina Sutinskih toplica kao okosnica razvoja turizma naše općine ( pismeni prijedlog podijelio je vijećnicima). 
Ivan Pavleković - obrazložiti će ispred kluba SDP-a prijedlog točke za dnevni red; zašto smo se odlučili za 
prijedlog, razlog je neimenovan i svi ga vidimo. Napokon je nakon 20 godina očišćeno korito u Sutinskim 
toplicama i sada su vidljive. Koliko čujemo i vidimo u medijima Općina Mače ima plan za sutinske toplice. Klub 
SDP-a smatra da je općinsko vijeće općine Mihovljan odgovorno o sutinskim toplicama i koji će odlučiti o daljnjoj 
sudbini, pošto je izvorište na našem području. Ne trebamo imati planove oko zgrade i zemljišta koji su u privatnom 
vlasništvu, mi u SDP-u mišljenja smo budući da do sadašnjem koncesionaru na izvorištu termalne vode u 
Sutinskim toplicama istječe koncesija početkom 2018. godine, da je ovo prevažno pitanje a da se o njemu ne bi 
raspravljalo i donijeli određeni zaključci i stavovi. Naš strateški dokument Strategija razvoja Općine Mihovljan 
govori nam o termalnom lječilištu, možda bi je morali malo više koristiti u planovima. Također možemo organizirati 
cijelu tematsku sjednicu vezano uz tu temu i pozvati goste. Molim Vas da shvatite da je ovo dobro namjerno u 
korist svih nas, ne samo vijećnika već svih građana općine.  
Zlatko Bartolić – odgovara da su vršeni već sastanci vezano za tu temu. Kandidirat ćemo se za koncesiju. 
Također dobio sam sugestiju da bi bilo dobro da se otkupi 5 hektara zemlje u okolici kako bi bili uvjerljiviji 
ponuditeljima. Slažemo se sa Vašim prijedlogom i da je to bitna tema za nas i naše građane.  
Ivan Pavleković   - drago mi je da je podržan naš prijedlog, također imam saznanja o geodetskoj izmjeri naše 
općine, zemljišta, neki dan bio sam u općini Mihovljan i susreo se sa načelnikom koji mi je dao informaciju o 
ponudi koju je dobio za izmjeru katastarskih čestica. Smatrat da ako postoji mogućnost da bi bilo dobro da se 
pozovu  stručni ljudi na sljedeću sjednicu pa da nam malo više objasne tu temu, koliko bi to nas koštalo, način 
plaćanja i mogućnosti, možda bi se građani sami htjeli uključiti. Vjerujem da bi građani imali veliku korist kao i 
sama općina.   Imali bi čistu situaciju 1/1, sa čistim papirima vrlo brzo bi se moglo ući u neki projekt, smatram da 
je to interesantno i potičem načelnika da nam organizira sastanak vezano uz tu temu. 
Zlatko Bartolić – iznosi da dobili smo prijedlog za izmjeru zemljišta na području Općine Mihovljan, tj. rješavanja 
katastarskih čestica, Općina Mihovljan uputila je pismo namjere prema geodetskoj upravi i održao se sastanak u 
prostorijama općine vezano na tu temu sa predstavnicima geodetske uprave. Veliki je to projekt koji bi trajao četiri 
godine, a možda još i duže. U grubo koliko su mogli reći iznosilo bi nas oko 4.000.000,00 kuna, to znači da niti 
jedan drugi projekt u sljedećih četiri godine ne bi se mogao realizirati.  
Ivan Pavleković – mišljenja smo da bi se trebao donijeti zaključak da se pozove stručna osoba, bilo bi dobro 
otvoriti javnu raspravu pa možda ljudi shvate da je to velika stvar za njih same, pa se možda uključe. Također 
molio bi informaciju vezanu za reviziju komunalne naknade, kakva je situacija, da li je ekipa još na terenu, imaju li 
problema  
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Zlatko Bartolić – odgovara da su dečki još na terenu, nema problema, oni obavljaju jako dobro svoj posao, 
izmjerili su već naselja Frkuljevec Mihovljanski, Mihovljan, imaju još nešto Kuzminca i Gregurovec. Smatram da 
će biti gotovo do kraja ovoga mjeseca. 
Ana Spevec –  daje prijedlog da se zbog povećanja obujma posla u jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Mihovljan zaposli još jedna osoba. 
  
  

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
 
  

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 19:30 sati. 

 
 
 
 
         Zapisničarka                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
         Ana Spevec                                                                                            Željko Čleković 
 
 
 


