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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 

KLASA: 021-01/18-01/03 
URBROJ: 2211/07-18-2 
Mihovljan, 26. 04. 2018.     
 

 ZAPISNIK 
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 26. travnja 2018. godine 

 

Početak sjednice: 19:00 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. Darko Putar 
                                                               7. Dražen Pavleković 
  8. Ivan Pavleković 
  9. Josip Vudjan 
 

Odsutni član Općinskog vijeća:         Davor Rafaj – opravdano 
 Slobodan Sajko - opravdano 
Ostali prisutni:                                     -  Zlatko Bartolić – općinski načelnik Općine Mihovljan  
                                                               - Silvestar Vučković – zamjenik Općinskog načelnika 
 - Ljubica Risek – računovodstveno-financijski referent 
  - 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 ima li neki prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Otvara 
raspravu.  

  Budući da nije bilo 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  

 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane  09. 2. 2018. godine, 
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2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu, 
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Mihovljan, 
4. Zaključak o usvajanju izvršenje Planova i Programa za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine 
5. Odluka o kratkoročnom zaduženju , 
6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mihovljan za razdoblje od 01.06. do 31.12.2017. godine, 
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izradu dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Mihovljanu,  
8. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara, 
9. Prijedlog programa mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi zaštite pučanstva od zaraznih 

bolesti za područje Općine Mihovljan za 2018. godinu, 
10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra Miljenko Vdović, 
11. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage odluke o ukidanju statusa javnog dobra Dragutin Kovač, 
12. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan u 2017. godini, 
13. Usvajanje Izvješća o radu davatelja usluge koncesionara EKO-FLOR PLUS d.o.o.,  
14. Usvajanje izvješća: 

- Udruga umirovljenika Mihovljan, 
- Lovačko društvo „TRČKA“ Mihovljan, 
- Udruga vinogradara, vinara i podrumara „LUCEN“ Mihovljan, 
- GD Crveni križ Zlatar, 
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Mihovljan, 
- Udruga Sveta Ana, 
- Nogometni klub „RUDAR“ Mihovljan, 
- Kulturno umjetničko društvo Mihovljan, 
- Sportsko rekreacijski klub „NEC“ 

15. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Mihovljan tijekom 2017. godine, 
16. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok - Izvješća o otplati kredita na dan 31. 12. 2017. i 31.03.2018, dostavljaju 

se na uvid, 
17. Pitanja i prijedlozi. 

 

Razmotrivši dnevni red, Općinsko vijeće Općine Mihovljan usvojilo je akte, kako slijedi: 
 

TOČKA 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 09. 02. 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane dana 09. veljače 2018. godine. Upitao je 
članove i članice Općinskog vijeća  imaju li primjedbe na zapisnik.  
          Budući da nije bilo primjedbi na skraćeni zapisnik sa 7. sjednice, Općinsko vijeće Općine Mihovljan 
JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 09. 

veljače 2018. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu te 
poziva Ljubicu Risek i općinskog načelnika za uvod točke.  

Ljubica Risek - Sukladno članku 110. Zakona o proračunu upravno tijelo za financije, izrađuje godišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga izvršnom tijelu do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. 
Načelnik podnosi predstavničkom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za 
prethodnu godinu. Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže: opći dio proračuna koji čini Račun 
prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po 
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organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, izvještaj o zaduživanju na 
domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim državnim 
jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, obrazloženje 
ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, deficit općeg proračuna.  
Opći dio proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda i Račun 
financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske 
klasifikacije. Sažetak sadrži i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.  
Posebni dio proračuna sadrži: izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji, izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji i 
izvršenje po programskoj klasifikaciji.  
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom 
razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.  
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju 
proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i 
datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.  
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih 
državnih jamstava u izvještajnom razdoblju.  
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljaju izvještaj o danim jamstvima i izdacima po 
jamstvima.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – pozdravljam sve prisutne i pokušat ću stvari  ovog završnog računa koji po mojem sudu 
ima 2 stvari koje su mi malo problematične. Prvo je ono što sam rekao kod zadnjeg rebalansa 15.12. prošle 
godine, a to je da tog rebalansa praktički i ne treba. Sada se pokazalo da je to točno, a nije trebalo ni prvog 
rebalansa. Plan je bio 4.980.000,00kn da bi mi prvi rebalans radili na 5.435.000,00kn, a onda drugi rebalans na 
5.345.000,00kn, a da bi na kraju prikupili 4.900.000,00kn kako smo i planirali na početku uz malu razliku. Znači 
da ipak plan koji je bio početno napravljen ustvari odražava pravu sliku stanja, a prvi i drugi rebalans u biti 
predstavlja nekakve želje, nešto se planiralo, pa se to izjalovilo i nije se niti toliko prikupilo, a nije se moglo niti 
toliko više potrošiti. No to je jedna stvar, a druga stvar koja mene više zabrinjava su naši izvorni prihodi. Naši 
izvorni prihodi, kad sam malo gledao ovdje, oni se kreću negdje oko 2.400.000,00kn, a kad ja gledam naše 
rashode za poslovanje općine je negdje 2.610.000,00kn. Ali u biti kada bi ostali na svojim izvornim prihodima mi 
bi jako teško isfinancirali poslovanje općine bez ikakvih izdataka na neke infrastrukturne objekte ili neku izgradnju 
nove infrastrukture, komunalne infrastrukture i tome slično. Malo me zabrinjava da bez onih sredstva koje mi 
dobivamo kao kapitalne potpore bi jako teško funkcionirali kao mjesna samouprava odnosno kao općina. Drugo 
vidim da smo malo prekoračili prikupljena sredstva pa smo malo otišli u nekakav blagi minus od 64.000,00kn, 
prihodovna strana nam je manja nego što je rashodovna. Na takve stvari bi trebali ubuduće puno više pripaziti, ne 
bi trebali prekoračivati one troškove koje ne bi možda trebali imati. No ona druga stvar koja mene puno više brine, 
možda bih mogao danas dobiti i odgovor na to, a to je zašto je došlo do, pa ne znam kako bi to nazvao, novog 
rebalansa po rebalansu ili trećeg rebalansa. Jer ako ja uzmem stavke drugog rebalansa koji je zadnji rebalans bio 
ovdje nama 15.12.2017. onda stavke u ovom rebalansu koji smo dobili ovdje u završnom računu u biti nisu iste. 
One su izbalansirane i ja mogu čitati stavku po stavku, kontrolirao sam sa rebalansom od 15.12. i gledao sam ovo 
sada stanje i ja vam moram reći da sam našao 11 stavki, ne znam koliko bi tu našla neka specifična kontrola ili 
specijalna kontrola koji bi to trebala ili bi ih gledala. Da li sam ja u krivom ili nisam, reći ćete mi kasnije, ali stavke 
koje odražavaju prihodovnu stranu drugog rebalansa se 100% podudaraju, ali kad idemo na rashodovnu stranu 
onda stavke rebalansa iz 15.12. kojeg smo mi donijeli su mijenjane, one su mijenjane ukupno nešto u plus nešto 
u minus, ukupno radi se negdje preko 80.000,00kn, mijenjano je od 1.000,00 kn do 12.000,00 kn, 19.000,00 kn i 
tako da meni se čini da ipak taj treći rebalans tko ga je radio i kako ga je radio, radio ga je proizvoljno na svoju 
vlastitu odgovornost jer mi nismo takav rebalans donijeli i te stavke mi u rebalansu nemamo kojeg smo mi donijeli, 
a ovdje ih sada imamo u završnom računu. U meni izazivaju jednostavnu sumnju u ispravnost i točnost ovog 
završnog računa i ja vam mogu čitati točno, ja vam mogu čitati za uređenje centra Mihovljana povećalo se, u 
rebalansu od 15.12. predvidjelo se 150.000,00, a u novom ovom sada završnom računu imamo u rebalansu, be 
utrošenom u rebalansu 169.500,00kn. Ista stavka, potpuno ista stavka, ostali građevinski objekti 764.000,00kn 
kod rebalansa 15.12. ; sada smo dobili 776.000,00kn što je 12.000,00kn razlike. Pazite radi se o istoj stavci, to bi 
trebalo biti doslovce u dlaku 100% isto, ako je rebalans donesen 15.12. isti rebalans treba biti predočen ovdje 
nama i sada, to je neovisno o onome što smo mi na kraju potrošili. Potrošiti se može i više i mane, ali ako je 
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dokument on se mora i kao takav predočiti nama ovdje na vijeću. Ja ovdje sada moram sumnjati u 
vjerodostojnost i nečiju proizvoljnost propisivanja dokumenata, odnosno predočenje nam dokumenata koji bi m i 
trebali donijeti ovdje uz završni račun. Ja ne znam iz kojeg razloga je došlo do tih devijacija, ali imam 11 stavki 
kojih mogu tu prebrojati, nešto se dodalo, nešto se smanjivalo, ali ne znam zašto. Radi se o stavci rebalansa, a 
ne o stavci realizacije izvršenja. 

Ljubica Risek – uz izvršenje proračuna imamo i odluku načelnika o 5% prenamjeni, to je istina, to je 12 
stavki. Priložena je odluka iza bilješka o prenamjeni stavki. 

Ivan Pavleković – u redu, ali to nije dokument koji je donijelo Općinsko vijeće, tko može i tko smije raditi 
rebalans mimo Općinskog vijeća, pitam to ovdje možda mi to tko može odgovoriti, ako načelnik ili predsjednik 
vijeća ili ne znam tko može raditi rebalans proračuna onda nas ovdje u vijeću ne treba, ako je trebalo rebalans 
raditi, onda ga mi možemo raditi 5 puta na godinu, ali ga nama treba predočiti, predložiti i mi za to moramo 
glasati. 

Ljubica Risek – kada se donosila odluka uz izmjene proračuna, u biti uz proračun se donosila odluka o 
izvršenju proračuna gdje je dozvoljeno da se oduzme od stavke 5% načelnika, to nije išlo uz drugu izmjenu 
proračuna, to je išlo uz sam proračun. Išla je odluka o donošenju proračuna koja se nije mijenjala od samog 
donošenja proračuna, znači ako smo uzimali kod tonera 5%, kod analize pitke vode 5%, znači 5% se može 
smanjiti stavka i u okviru koje smo napravili tu prenamjenu od 5% ; uzeli smo 5% stavke na temelju odluke 
Općinskog vijeća o prenamjeni 5%. Znači kada se druga izmjena donosila, nije se donosila ta odluka, ona je 
važeća uz proračun, kada je donesen prvi proračun. Uz proračun je donesena odluka o izvršenju proračuna, o 
trošenju sredstava. Točno ste izbrojali 12 stavki. 

Ivan Pavleković – nisam još završio u     ipak ispada da nije to minus od 9.000,00kn, da je to ipak minus 
uz neplaćene račune koje imamo ovdje pod dobavljači 100.000,00kn. Tu se radi o nekakvom minusu od 
110.000,00kn jer mi to moramo platiti, ako je to dug, dug prema dobavljačima moramo platiti, no to se tako ne 
knjiži to je meni savršeno jasno, međutim on je tu negdje i mi ćemo ga morati platiti. 

Ljubica Risek -  kada mi gledamo stanje financijske imovine na dan 31.12. koje je iznosilo 92.000,00kn, 
znači ako bi uzeli obaveze prema dobavljačima koje su iznosile 101.000,00kn i kad bi oduzeli financijsku imovinu 
ostaje nam još 9.000,00 koje smo još bili dužni jer mi knjižimo sve račune koji dođu u prvom mjesecu, mi ih 
knjižimo pod 12. mjesec jer su sa datumom 31.12. i nije ih bilo moguće platiti. Zato je tu na popisu dobavljača 
osim tih mjesečnih računa koji to jesu, još imamo programe, to nam je veća stavka, program Axioma u iznosu od 
48.000,00kn što je bilo i na vijeću, zadnjem vijeću prije izbora gdje smo uzeli na rate, to mjesečno plaćamo po 
8.000,00kn jer nismo bili u mogućnosti odmah platiti pa su nam odobrili na 12 rata. 101.000,00kn minus 
financijska imovina daje ovaj iznos 9.000,00kn, to je taj rezultat. Tako se kontrolira i taj rezultat, a istina je da je 
101.000,00kn neplaćenih obaveza. 

Ivan Pavleković – zahvaljuje gospođi Ljubici na obrazloženju pošto je on otvorio raspravu, bilo mi je 
nejasno, ali sada je to sijelo na svoje mjesto, međutim ja materijale gledam, ja ih čitam, ovdje prezentiram što mi 
nije jasno, to i pitam. 

Zlatko Bartolić – pozdravljam sve skupa, htio sam se javiti na komentar ili kritiku gospodina Pavlekovića u 
vezi sa proračunom. Mogu reći da je ovo naš najveći proračun od kada postoji općina Mihovljan, znači 24 godine 
mi nismo imali 4.964.000,00kn. Želim se osvrnuti na riječi gospodina Pavlekovića gdje je rekao da izgleda da mi 
trošimo na općinu 2.600.000,00. Na osnovno funkcioniranje općine trošimo 2.600.000,00 kn, ali su tu mnoge 
stavke. Stavka za plaće iznosi 352.616,00kn. Tih 2.600.000,00 kn je nužno i ne možemo napraviti da nešto iz 
toga izvadimo van. Mislim da je općina, uključujući mog zamjenika, općinsko vijeće, jedinstveni upravni odjel i ja 
kao načelnik izvrsno radili i da smo napravili najbolje što smo mogli napraviti za naše građane i da smo zaista 
došli do jednog povijesnog našeg proračuna, ostvarenog u 2017. godini i da je to za pohvalu, a nikako ne za 
kritiku, vjerujem da će se gospodin Pavleković sa mnom složiti i podržati, da će glasovati za, da to bude 
jednoglasno izglasano izvršenje proračuna općine Mihovljan. 

Ivan Pavleković – moram se izjasniti tu do kraja, načelnik je upotrijebio tu jednu riječ koja mi nije sjela, 
nisam ja tu pokvareno rekao, ja sam pročitao to što ovdje piše rashodi poslovanja 2.600.000,00kn, ja znam što u 
poslovanje ide, ja nisam govorio o plaćama zaposlenih, ja sam govorio da mene zabrinjava ubuduće poslovanje 
općine sa izvornim prihodima od 2.400.000,00kn, ako nam rashodovna strana nosi 2.600.000,00kn mislim da 
sam stvari čisto, jasno rekao i da jasnije ne mogu reći i ne treba ih tumačiti drugačije na svoj način, krivo, jer ovdje 
piše sve što pod tu stavku piše, sve to tu piše i meni je to savršeno jasno, ali mi je isto tako jasno da nam je 
prihodovna strana onda manja nego nam je ono što mi objektivno trebamo da bi općina kao lokalna zajednica 
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funkcionirala bez kapitalnih priljeva, odnosno prihoda sa strane tako da mislim da je to savršeno jasno, ne 
razmišljam ja o tome da je to neposredno poslovanje 3 ljudi u općini potrošilo, apsolutno ne, ali kao lokalna 
zajednica moramo razmišljati kako povećati prihodovnu stranu ako ne možemo smanjiti rashodovnu. 
 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke 

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANIM“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković) donijelo 
je 
 

ODLUKU 
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 3. 
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Mihovljan te poziva Ljubicu Risek za uvod 
točke.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke o 

raspodjeli rezultata poslovanja Općine Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANIM“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković) donijelo 
je 
 

ODLUKU 
o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 4. 
Prijedlog Zaključka o usvajanju izvršenja Planova i programa za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Zaključka o usvajanju izvršenja Planova i Programa za razdoblje 01.01.do 31.12.2017. 
godine, te poziva Ljubicu Risek za uvod točke.  

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Proračun Općine sastoji se i 
od plana razvojnih programa. Plan razvojnih programa općine sadrže ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane 
s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. 

Temeljem iznesenog daje se Općinskom vijeću da usvoji sljedeća Izvješća o izvršenju Planova i Programa 
za razdoblje 01.01-31.12.2017. godine: 

- Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. – 2019.g. 
- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i pomoći građanima 
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Mihovljan 
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području 

Općine Mihovljan 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru  
- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova  

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

usvajanju izvršenja Planova i programa za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANIM“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković) donijelo 
je 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju izvršenja Planova i programa za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 5. 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju te poziva Ljubicu Risek za uvod točke.  

Ljubica Risek – kratkoročno zaduživanje se veže na investicije koje bi se radile ako općina nema sredstva 
u trenutku izrade i znači da se može kratkoročno zadužiti. 
 Zlatko Bartolić – kako je i rekla gospođa Ljubica to je kratkoročno zaduživanje za kapitalne investicije, mi 
smo se kandidirali prema ministarstvu graditeljstva i ministarstvu regionalnog razvoja, znači za komunalnu 
djelatnost asfaltiranja nerazvrstanih cesta, za presvlačenje nerazvrstanih cesta, za izradu nogostupa i ako nam 
prođu svi ti projekti mi bi zbog nove indeksacije više nemamo 20% , odnosno 15% sufinanciranja kao prošle 
godine. Sada je najmanje 30%, odnosno 40%, 45%, a ministarstvo graditeljstva i 50%. Ako dobijemo sredstva i 
dobijemo na natječajima neku tvrtku s kojom ne možemo dogovoriti plaćanje, već žele novac u roku 15 ili 30 
dana, mi jednostavno u to ne možemo ići, platit ćemo zateznu kamatu koja je nekih 11%. Ponavljam to će se 
samo dogoditi u slučaju ako prođemo na natječajima i da dobijemo izvođača radova s kojim ne bi mogli dogovoriti 
otplatu na rate mjesečno. Više nemamo onoliko sredstava kako smo imali na računu kad je gospodin Pavleković 
rekao da zbog čega čekamo sa trošenjem istih, sada smo ih potrošili. Ako treba dati 300.000,00kn u roku mjesec 
dana, a mi dobijemo 220.000,00kn onda ne možemo dati 300.000,00kn.  Da se sredstva koja smo dobili od 
ministarstava ne bi vratila u ministarstvo moramo koristiti ovaj način kratkoročnog zaduživanja. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković  -vrlo kratko, da kratkoročno zaduživanje za određeni projekt na određeno vrijeme ako će 
građani od njega imati korist, apsolutno sam za to. Međutim mi bi trebali onda i znati koliko će biti iznos tog 
kratkoročnog zaduživanja, odnosno kredita, na koji rok će biti taj iznos. Ovako bjanko odobravati kratkoročno 
zaduživanje bez barem okvirnog saznanja koliko će to zaduženje biti i rok i na kraju krajeva za koju namjenu. Da 
li od toga bude nešto ili ne bude ništa, jer ne zadužuješ se, a da ne postigneš poslije određeni cilj koji si imao na 
početku onda je to u biti uzaludno bačen novac, a za zaduživanje je skupi novac. Treba o tome dosta voditi 
računa, vjerujem da se vodi briga o tome, ali htio bih znati prije neke pokazatelje prije nego čiste savjesti dignem 
ruku pa da mogu svojim susjedima i građanima reći da idemo u zaduženje za tu i tu namjenu i to će biti za godinu, 
dvije ili šest mjeseci vidljiv efekt toga. Ako nam treba projekt, reći ćemo treba nam za projekt, mi nemamo 
dovoljno novaca, išli smo u zaduživanje i to je to, ali trebali bi to znati. To su neke stvari bez kojih se ne može 
bjanko dići ruku. 
  Zlatko Bartolić – u biti ja sam malo prije rekao da zaduživanje dolazi u obzir samo za ova 2 projekta za 
koje smo se kandidirali Ministarstvu graditeljstva (asfaltiranje i presvlačenje cesta i nogostupa) i Ministarstvo 
regionalnog razvoja. Prošle godine je sufinanciranje projekata bilo u rasponu od 15-20%, a ove godine je zbog 
nove indeksacije taj postotak iznos od 30%-50%, to je razlog eventualnog kratkoročnog zaduživanja. Kratkoročno 
zaduživanje nije za tekuću likvidnost nego za kapitalne investicije. 
 Ivan Pavleković – nisam tu tako pročitao da piše u toj odluci, nije teško bilo napisati za kapitalna ulaganja. 
Ja dižem ruku za to, apsolutno dižem ruku za to. Ne možemo isfinancirati projekt, idemo na projekt, ali dajte to 
dopunite, jesam za razvoj. 
 Ana Spevec – može se u članku 1. dodati za financiranje kapitalni projekata u iznosu do 400.000,00kn 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke 

o kratkoročnom zaduženju na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
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ODLUKU 
o kratkoročnom zaduženju, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

 
TOČKA 6. 

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mihovljan za razdoblje od 01. 06. do 31.12.2017. godine 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mihovljan za razdoblje od 01. 06. do 31.12.2017. godine 
te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Ana Spevec - Člankom 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da 
Općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu 
predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 
 Člankom 55. stavkom 1. Statuta Općine Mihovljan određeno je da općinski načelnik dva puta godišnje 
podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje 
srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.   

Zlatko Bartolić – evo gospodo vidjeli ste moje izvješće o radu općinskog načelnika od 1.7. – 31.12., vidjeli 
ste koliko smo prihodovali, koliko smo potrošili i da smo više potrošili nego smo prihodovali. Mogu Vam reći da je 
to samo zbog jedne stvari, a to je da prošle godine kad su bili raspisani natječaji Ministarstva regionalnog razvoja 
i Ministarstva graditeljstva bili su izbori u 5. Mjesecu. Prijave na natječaje, obavljenu javnu nabavu i ugovore smo 
imali i napravili na vrijeme, ali ja jednostavno nisam htio ići u realizaciju istih projekata asfaltiranja nerazvrstanih 
cesta samo zbog izbora. Htio sam da bude fer i korektno nadmetanje bilo kojeg mojeg protukandidata. Iako smo 
imali spremnu svu dokumentaciju iz tog razloga nisam htio ići u realizaciju projekta pa je zbog toga došlo do ovih 
razlika potrošenih i prihodovanih sredstava. Vidite što smo radili, na kojim projektima smo radili, na koje natječaje 
smo se javljali. Negdje smo imali više uspjeha, negdje manje uspjeha. To su samo jedne od onih bitnih radnji koje 
smo radili kroz ovih 6 mjeseci. Sigurno ne mogu napisati gdje sam bio svaki dan i kuda hodam, s kojim građanima 
imam problema i dobrih prijedloga, ali i neugodnih situacija te iskustava. Zbog toga Vam predlažem da ovakav 
izvještaj prihvatite. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Dražen Pavleković – prvo vas sve pozdravljam i vjerujem da svi pratite zagorski list i ne znam kud sve 
vide vijesti. Zanimljivo je vidjeti projekte naših susjeda i svih kojih su do sada uspjeli. Imamo 7.ožujka je bilo 
objavljeno da su donesene odluke o sufinanciranju projekata energetske obnove za područje KZŽ. Možemo uzeti 
za primjer OŠ Gornja Stubica  - 7 milijuna kuna, sufinanciranje je 4.400.000,00 kuna, OŠ Kumrovec 5.8 milijuna 
kuna, sufinanciranje je 3.5 milijuna, ali to je prijavila županija. Nama su zanimljiviji projekti koje su prijavile općine i 
gradovi, znači ako uzmemo nešto slično što nama možda tu treba u ovoj zgradi, a to je obnavljanje upravne 
zgrade. U Pregradi je visina tog projekta 3.3 milijuna kuna uz 1.9 milijuna kuna sufinanciranja, a ono što je nama 
još interesantnije je projekt koji mi imamo napravljen. Tu možemo uzeti Donju Stubicu gdje su 2 projekta 
prijavljena i odobrena, možemo uzeti društveni dom Donj  vrijednost projekta 395.000,00kn sufinancira se 
259.000,00kn ili još bliže uzmemo obnavljanje društvenog doma Pustodol gdje je vrijednost projekta 
706.000,00kn, a sufinancira se 424.000,00kn  - to je sve objavljen u ožujku. Nisam se htio prije javljati kada su bili 
u pitanju projekti i to, ali mi smo imali u 9. mjesecu prvi rebalans gdje smo s 200.000,00kn za izradu projektne 
dokumentacije spustili na 100.000,00kn da bi ih opet u 12. mjesecu digli na 200.000,00kn, pa izvršenje 
94.000,00kn i to sada možemo vidjeti. Načelnik je maloprije rekao da je to za 2 projekta, što se tiče komunalne; 
za asfaltiranje i to, to su u biti ova dva projekta za koje bi se to kratkoročno zaduženje radilo ako sam dobro 
shvatio. Nama u biti taj rebalans tu nije trebao. Drugo pitanje gdje su svi ostali projekti, ovo su dva projekta, od 
kud su se financirali ostali projekti. Kad smo radili rebalans u 9. mjesecu izvršenje za prvih 6 mjeseci je bilo 0 
kuna za izradu projektne dokumentacije, znači tu ih nema, gdje su ti projekti, kada su ti projekti prijavljeni, gdje su 
prijavljeni i u kojem su stadiju. Također zbog te situacije, radi toga svega skupa tražimo isto tako da dobijemo 
projektu dokumentaciju na uvid pa da vidimo te projekte i da dobijemo informacije o čemu se tu uopće radi. 

Zlatko Bartolić – nažalost mi smo napravili projekt energetske obnove društvenog doma Mihovljan i 
prijavili smo ga na vrijeme, sve je bilo u redu. Međutim u pravilniku nije pisalo na vrijeme da ono što je iznajmljeno 
preko 10% nego tek kada smo već prijavili projekte, kada se vidjelo da nema dovoljno novaca, mi nismo prošli jer 
imamo društveni dom koji je iznajmljen u postotku od 36% te smo dobili odbijenicu. Naš projekt vrijedio je milijun 
kuna. Prema troškovniku mi bi trebali sufinancirati 40-45% da smo prošli, znači projekt je napravljen, projekt je 
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uredno prijavljen, međutim imamo 36% iznajmljeno što sad ministarstvo ne sufinancira, to nam je razlog odbijanja. 
Isto bi tako da smo išli u energetsku obnovu općinske zgrade, ni to ne bi prošli jer 50% je iznajmljeno ljekarni i 
doktoru. Maksimalno do 10% se može proći za sad, da li će to biti ubuduće, ne znam jer se za svaki natječaj 
mijenjaju pravilnici. Znači mi imamo napravljeni projekt, sad trebamo čekati drugi natječaj. Mi smo se prijavili i 
nismo prošli, toliko o tome. Sve imamo, sve smo napravili, to sam vam mislio reći pod razno, ali sada si me pitao, 
pa sam i odgovorio. 

Ivan Pavleković – znam da posla ima i da načelnik radi, ali jedna stvar je tu stvarno simptomatična. Ima 
17 jedinica lokalne samouprave u Krapinsko zagorskoj županiji, što gradova što općina. Dobivaju sredstva što iz 
EU fondova, što iz ministarstava, ja tu vidim Gornja Stubica dobila za ulaganje u komunalnu infrastrukturu 12 i 
pola milijuna kuna, Desinić u infrastrukturu iz EU fondova 4.7 milijuna kuna, turistički uredi 3 milijuna kuna, za 
cestu očekuju još 200.000,00 eura, čeka se odobrenje. Hum na Sutli ne znam koga bih uspoređivao, mislim isto 
7.500.000,00 kuna, 6 km ceste su asfaltirali. Ukupno iz EU fondova dobili 14.5 milijuna kuna, pa za je moguće da 
te sve lokalne jedinice prave projekte i njihovi prolaze, a naši ne prolaze. Ja sam zadnji put tu čestitao na nekim 
projektima našim djelatnicama, da su super dobro napravljeni, gdje su ti projekti, što je sa njima, hoće li biti nešto 
od toga, je li to uzaludan posao, uzaludan trud, je li to još uvijek u postupku. Malo informacija više o tome, to je 
načelnik malo šturo napravio, inače malo to bolje napravi. Više ne možemo reći da se sredstva dijele po  
nekakvom ključu stranačkom, sad se sredstva dijele iz EU fondova po stručnosti, po kvaliteti, po upornosti. Pa bih 
molio načelnika ako može to malo pojasniti. 

Zlatko Bartolić – iz EU fondova je planirana Stara cesta, to je donijelo odluku općinsko vijeće, niti sam ja 
znao niti je ovo općinsko vijeće znalo da ćemo doći na problem koji je do danas ne rješiv. Mi graničimo sa gradom 
Krapinom u 300m ceste, gdje crta ide po polovici puta, znači pola puta je u Krapini, pola u Mihovljanu. To nije 
mogao riješiti niti katastar u Zlataru, ni katastar u Krapini, naš geodeta je morao to dati na geodetsku upravu u 
Zagreba na ministarstvo i sve ostalo da bi to bilo gotovo. Projekti su gotovi, samo se čeka rješenje toga. Znači mi 
to nismo znali, mi smo imali dobru namjeru. Cijela cesta je oko 4km, ali došli smo do toga gdje smo došli. U onoj 
brzini mogli smo samo krenuti asfaltirati pola ceste, nisam to htio jer bi vjerojatno izazvao revolt kod građana i 
nisam htio da idemo na pola ceste jer sam htio cijelu. Niti sam kriv ja, niti je krivo ovo općinsko vijeće. Kriva je 
naša birokracija koja to tako radi, nažalost u normalnom svijetu bi tu granicu od 300 metara pomaknuli i riješili bi 
taj problem. Znači to je jedan projekt za EU fondove, to je tu, dokumentacija je tu kod nas al nismo mogli doći do 
građevinske dozvole, drugi projekt išao je u suradnji s DVD-om. Općina je isfinancirala i prijavila u dogovoru sa 
DVD Mihovljan, pa ako ste vidjeli da DVD ima samo 50 bodova. Ušli su 100, 102, 10, ali mi smo bili na 212. 
Mjestu . Od 130. pa do 212. mjesta imaju po 50 bodova. Vatrogasni dom nije dobio nitko u KZŽ, nitko nije dobio 
kulturni centar, dobili su ceste. Na našoj Staroj cesti gdje smo došli tu smo i stali, tu dalje nismo mogli ići. Meni je 
sigurno bilo najteže i najžalosnije kad smo sve napravili i sad ne možeš tih 300m prebroditi. Mogli smo mi tu 
napraviti neke stvari, ali u to se nisam usudio ići da iskrivimo to, da sakrije to geodetska, a poslije i na kraju 
krajeva kad bi došla ta dokumentacija nekome u ruke, nekoj reviziji, kad bi došlo van pa bi vidjeli da nije 
napravljeno po projektu, da smo mi malo skratili trebali bi vratiti sve novce, ja u to nisam htio ući. Kad smo vidjeli 
da kod te Stare ceste ne možemo ići u to, krenuli smo raditi za cestu Mihovljan – Večkovići – Kovačići što smo i 
dobili građevinsku dozvolu, ona je tu, ona je živa i sada čekamo kada budu ponovno natječaji. Za vatrogasne 
domove bude natječaj ovo ljeto kada idu i vrtići. Sada treba biti po novome, treba biti jedan vatrogasni dom za 
više vatrogasnih društava. Vjerujem da budemo to probali dogovoriti s našim tu lokalnim jedinicama i da će 
vatrogasni dom biti napravljen u Mihovljanu. Ne trebaju ga Golubovec, Mače niti Lobor te vjerujem da će svi 
pristati da to bude zajednički vatrogasni dom u Mihovljanu. To su vam sada mogućnosti koje imamo, za ceste 
moramo čekati kada će biti prvi natječaj pa ćemo se javiti jer imamo sve spremno. Ponavljam za Staru cestu meni 
je tu daleko najteže, vjerujem da je vama sigurno krivo, ali meni je najteže. 

Ivan Pavleković – replika – Mi smo čak i ovdje sad izbjegli uplatu ZARI koliko sam vidio. Zašto ne 
koristimo usluge, ZARA zna tko s kim graniči, gdje graniči i zašto ne koristimo njihove usluge, izrade projektne 
dokumentacije, zašto zajednički ne radimo te projekte? Ako je mogla županija, ZARA je napravila za županiju i 
aplicirala i mogla dobiti odobrenih 25 milijuna kuna na različitim projektima koji su kod EU prošli, a radi i sa našim 
općinama i gradovima, pa zašto mi ne radimo s njima i ne koristimo njihove usluge više nego do sada ako vidimo 
da nam jednostavno ne prođe, negdje se zezne. Nešto ne znamo, nešto na vrijeme ne znamo pa ajmo koristiti tu 
nekakvu pomoć, ona postoji tamo zato. Ona se i sama financira sad, ali ona postoji da daje usluge upravo JLS, 
ako drugi načelnici i gradonačelnici koriste te usluge, pa zašto mi nećemo koristiti to? Zašto mi tražimo neke 
projektante ne znam gdje i plaćamo ih i koristimo van toga sustava, ako imamo u sustavu. 
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Zlatko Bartolić – odgovara gosp. Pavlekoviću – Vi dobro mislite, ali ste se krivo izrazili. Zara može nama 
prijaviti aplikaciju, ali Zara ne napravi građevinsku dozvolu, znači nismo mogli doći do građevinske dozvole jer za 
to treba geodeziju napraviti. Daleko od toga da mi sa Zarom ne surađujemo i Zara nam radi projekte, dapače, ali 
što sam im mogao dati kada nisam imao građevinsku dozvolu. Projektant je svoj dio posla odradio, ali geodeta je 
došao do zida. Da općina ima sredstava onda bi trebala takve ceste sve evidentirati, a cijena toga je otprilike 
15kn + PDV po dužnom metru, ali mi nažalost nemamo sredstava, to su strahovito veliki novci. 

 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Izvješće o radu 

općinskog načelnika Općine Mihovljan za razdoblje od 01. 06. do 31.12.2017. godine na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANIM“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković) donijelo 
je 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Mihovljan za razdoblje od 01. 06. do 
31.12.2017. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izradu dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Mihovljanu  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima točku dnevnog reda te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić – mi kao općina dali smo na web stranicu jednu anketu o potrebi za dječjim vrtićem u 
Mihovljanu. Tu je bilo oko 100 anketara, ako se tako mogu izraziti. 97 je bilo ZA izgradnju vrtića, a 3 su bila protiv. 
Poslije toga imao sam puno upita mladih tu u našem kraju, najviše upita naših mladih mama što je sa dječjim 
vrtićem u Mihovljanu, da li bude išao projekt ili neće ići. Zašto se radila anketa i nakon dugog razmišljanja o tome i 
prema savjetovanju sa ljudima oko toga donijeli smo nekakvu odluku da bi u to krenuli. Vjerujem da bilo koja 
vlada, da li je ona žuta, plava, crvena ili zelena, da za demografiju treba nešto napraviti. Ako želimo demografsku 
obnovu nešto valja i poduzeti i ako mi sada nećemo krenuti u to, odnosno Vi kao općinsko vijeće ćete donijeti 
odluku. Neka se dogodi slučajno kako bi to trebalo i biti da Vlada plaća dječje vrtiće kao i osnovnu školu, a mi 
nemamo objekt i vrtić tada bi to bio veliki propust i pljuska nama koji vodimo ovu općinu. Konkretno kod nas u 
Mihovljanu se radi oko 15 – 18 djece godišnje, kako koje godine, ima tu varijacija. Razgovarao sam sa župnikom, 
napisali smo jedan zahtjev prema dugovnom stolu Kaptola da tamo gdje smo napravili dječje igralište da nam 
proda ili da u zakup na 99 godina da na tom području možemo graditi dječji vrtić. Bio sam i susreo sam se s gosp. 
Večkovićem koji je dulje u Kaptolu i zamolio sam i njega da nam pomogne da ubrza odluku o tome. Gosp. 
Večković je odgovorio da ako mi želimo ići u taj projekt da možemo krenuti, da će to kardinal Bozanić odobriti. 
Evo sad je na vama tu da donesemo odluku da li mi idemo u to ili nejdemo. Napravili smo još jedan drugi korak, 
mi smo se prijavili na ministarstvo regionalnog razvoja za novac za projekt za izgradnju dječjeg vrtića gdje oni 
sufinanciraju 70%, općina bi dala 30% na neki predračun od 240.000,00kn koliko bi otprilike došla izrada 
projektne dokumentacije. Prema tome moj prijedlog vam je da u to krenemo. Koliko imam saznanja da će se do 
2020. godine svakih 6 mjeseci raspisati natječaj za dječji vrtić i da će prolaziti svi prijedlozi. Ovog trenutka mi 
imamo oko 10 – ak djece u vanjskim vrtićima, to je malo, ali taj kapacitet bi bio za tri grupe po 15 djece. Ja 
vjerujem ako mi u to krenemo da će to predstavljati veliki zalogaj za općinu, ali mi smo tu i moramo nešto 
napraviti za naše mlade da bi ostali u našem mjestu. Da probamo zadržati građane tu u Mihovljanu.  

 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – pozdravljam ideju, ideja je prihvatljiva, međutim kada bi išli malo dublje razmišljati o to 
ideji onda i najveći trošak napraviti dječji vrtić. Mislim da bude veći trošak i poslije će na cijela leđa pasti 
održavanje hladnog pogona, odnosno tko će to poslije financirati, koliko će se ljudi zaposliti. S obzirom na 
kapacitete koje ćemo napraviti i popunjenost i cijelih samih usluga u tome vrtiću. Mislim da treba ići u to, ali treba 
vidjeti što financira Europska unija, a što financira  Ministarstvo jer za demografiju se slažem da treba napraviti 
nešto. Svi pričaju o izumiranju, iseljavanju, da nas nema, a nitko ništa konkretno ne poduzima. Ovo bi bio jedan 
od većih poteza za našu malu općinu, ali pitanje je koliko je to opravdano i da nismo možda zakasnili s tim 
projektom jer 10-ero, 20-ero djece ne znam koliko je to opravdano. Da li ćemo uopće proći po kriterijima opet ako 
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se negdje prijavimo sa takvim projektom. Mislim da tu treba napraviti jednu dobru analizu pa poslije te analize 
opet tu sjesti i razmisliti. Da ne bi napravili sami sebi problem, ali opet se vraćam na početak; slažem se da treba 
ići u to, treba malo hrabrosti i idemo krenuti u to pa budemo vidjeli što će vrijeme donijeti. Može biti z a3 mjeseca 
puno bolje, a može biti da ćemo prekinuti taj projekt, može biti sve ali treba nešto početi, slažem se i jesam za to. 

 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke 

o pokretanju postupka za izradu dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Mihovljanu na glasovanje 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka za izradu dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Mihovljanu, u tekstu koji se 
prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 8. 
Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima točku dnevnog reda te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić – kao što znate prošle godine je 5 JLS bilo u sporazumu za poljoprivrednog redara, počeli 
smo raditi i moram naglasiti da je poljoprivredni redar dosta dobro odrađivao svoj posao obzirom na to da je u 
općini bio samo jedan dan. Teško je to tako i raditi. Bedekovčina se izjasnila da oni trebaju 3 dana 
poljoprivrednog redara pa ide u suradnju sa Mačem. Dok bi Lobor, Mihovljan i Golubovec išli zajedno te bi imali 
jednog poljoprivrednog redara koji bi u Mihovljanu bio 2 dana, Loboru 2 dana i 1 dan u Novom Golubovcu. 
Dogovori se vrše između općina pa bi tako za sada bio primljen u općinu Lobor, pa bi mi davali postotak ili bi ga 
svaki primio koliko bi kod koga radio. To će se dogovoriti ovih dana. Moramo u to krenuti. Htjeli bi primiti dipl. 
agronoma koji bi ljudima davao i savjete i bio na pomoći osim kažnjavanja.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – poljoprivredni redar do sada ovo cijelo vrijeme koje je radio ima pomaka, ima naznaka da 
se počelo uvoditi i malo reda, bar što se tiče čišćenja zapuštenih zemljišta pa i nekih drugih stvari, pa bi bilo šteta 
sad prekinuti to i mislim da ne bi smjeli. Mi tu imamo neke donesene dokumente, akte, kojih se moramo držati pa 
prema tome apsolutno da. Šteta što je dotična osoba otišla iz tog mjesta kad je upoznala to mjesto i većinu ljudi. 
Možda bi bilo dobro da je ostala, ali što je tu je. U svakom slučaju poljoprivredni redar može čovjeku na licu 
mjesta dati savjet ako ga zatraži, bar što se tiče onoga da ga neće prijaviti odmah ako za 5 dana počisti, barem 
taj savjet. Agronom apsolutno da, mora imati kapaciteta čovjek, samo bi to trebalo vidjeti da ima i neko radno 
iskustvo i da je komunikativan i da nije naprasno izazivao bune koje nam baš i nisu potrebne. Treba voditi malo i 
računa o osobi koja se prima bez obzira od kuda ta osoba dolazi. 

 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke 

o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara na glasovanje 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.  
 

TOČKA 9. 
Prijedlog Programa mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti za područje Općine Mihovljan za 2018. godinu  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Programa mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti za područje Općine Mihovljan za 2018. godinu te poziva v.d. Pročelnicu za uvod točke.  



11 

 

Ana Spevec - Sukladno članku 4. stavku 1. zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (ZZPZB, NN 
79/07 s kasnijim izmjenama i dopunama), županije, općine i gradovi na području Republike Hrvatske obvezne su 
osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD mjere) radi zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. Temeljem čl 5. ZZPZB 
godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje grada i općine donosi nadležno tijelo, 
a na prijedlog nadležnog Zavoda za javno zdravstvo.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Programa 

mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine 

Mihovljan za 2018. godinu na glasovanje 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

PROGRAM 
mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje 
Općine Mihovljan za 2018. godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 10. 
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (Miljenko Vdović)  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra te poziva v.d. 
Pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - Općinsko vijeće Općine Mihovljan je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 31. 01. 2018. godine 

donijelo odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi KLASA: 944-05/18-01/01; URBROJ: 2211/07-18-

3 na temelju zahtjeva Dragutina Kovač iz Mihovljana, Gregurovec 35 gdje je navodio da se čestica 4637 k.o. 

Veternica vodi upisana u katastarskom posjedovnom listu br. 1127, kao javno dobro, putovi i vode, kojima 

upravlja Općina Mihovljan te da za istu nekretninu ne postoji zemljišna knjiga.  

Geodetskom izmjerom podnositelja zahtjeva utvrđeno je da dio te nekretnine i sastavni dio dijela 

gospodarskog dvorišta podnositelja zahtjeva.    

Nakon donošenja navedene Odluke podnositelj zahtjeva Dragutin Kovač odustao je od svog zahtjeva i 

ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – samo ću reći jednu rečenicu, ubuduće kada vam netko dođe sa takvim zahtjevom odmah 
mu recite da bude to išlo na njegov trošak i da uopće to ne pokreće. Mi smo donijeli odluku i išli smo u susret, pa 
kad je čuo da treba financirati odustao je od zahtjeva pa moramo povlačiti tu odluku.  

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke o 

stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na glasovanje 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.  

 
TOČKA 11. 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (Dragutin Kovač)  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra te poziva v.d. 
Pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - općinsko vijeće Općine Mihovljan je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15. 11. 2017. godine 

donijelo odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi KLASA: 944-05/17-01/01; URBROJ: 2211/07-17-
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2 na temelju zahtjeva Miljenka Vdović iz MIhovljana, Mihovljan 282 A gdje je navodio 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.  

Nakon donošenja navedene Odluke podnositelj zahtjeva Miljenko Vdović odustao je od svog zahtjeva i 

ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke o 

stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na glasovanje 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.  

TOČKA 12. 
Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan u 2017. godini.  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan u 2017. godini te poziva v.d. 
Pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - temeljem članka 59. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ br. 05/13 i 11/18) dostavlja se na raspravu i usvajanje Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Mihovljan za 2017. godinu. 
 Zakonom o održivom gospodarenju  otpadom („Narodne novine”  broj 94/13 i 73/17) u odredbi članka 20. 
stavka 1. propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Izvješća o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan u 2017. godini na glasovanje 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan u 2017. godini, u tekstu koji se 
prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 13. 
Usvajanje Izvješća o radu davatelja usluge koncesionarima EKO-FLOR PLUS d.o.o. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Izvješća o radu davatelja usluge koncesionarima EKO-FLOR PLUS d.o.o. te poziva v.d. Pročelnicu 
za uvod točke.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – svaka čast EKO-FLORU, Izvješće sam pročitao, ali koga ja da pitam ak mi nešto nije 
jasno i da prigovorim. Gdje su ljudi iz EKO-FLORA? Mi imamo tu na dnevnom redu i raspravi točku njihovo 
izvješće, zašto čovjek nije ovdje i da li je pozvan, ne znam, ali pretpostavljam da bi trebao biti tu i kad se radi o 
bilo kojoj stranci van nas tu s kojom mi imamo neke ugovorne obveze, pa i on ima obvezu doći tu i s malo 
uvažavanja cijeniti to što on kod nas tu radi. Mislim da je moja primjedba opravdana te trebaju izložiti svoje 
izvješće. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Izvješća o radu 

davatelja usluge koncesionarima EKO-FLOR PLUS d.o.o. na glasovanje 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
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ZAKLJUČAK 
o Izvješću o radu davatelja usluge koncesionarima EKO-FLOR PLUS d.o.o., u tekstu koji se prilaže zapisniku 
i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 14. 
Usvajanje izvješća za: 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava udruga te poziva v.d. Pročelnicu za uvod točke.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – Ono što sam malo prije rekao, da predstavnici tih udruga kad su njihovi izvještaji jedan 
put godišnje na dnevnom redu, mogli bi doći tu i reći jedno par riječi i o svom poslovanju. Ako ima eventualnih 
kakvih primjedbi na funkcioniranje tog plana vezano uz financiranje i mislim da ne bi time nikako remetili naš rad, 
ali to je moja primjedba da bi bilo dobro i ne mora se uvažiti, ali predlažem da jesu tu. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Izvješća na 

glasovanje kako slijedi: 

 
-  Dobrovoljno vatrogasno društvo Mihovljan 

  
Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju financijskog izvješća za Dobrovoljno vatrogasno društvo Mihovljan, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
  -  Nogometni klub „RUDAR“ Mihovljan 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju financijskog izvješća za Nogometni klub „RUDAR“ Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i 
čini njegov sastavni dio.  
 
   -  Lovačko društvo „Trčka Mihovljan“ 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju financijskog izvješća za Lovačko društvo „Trčka“ Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i 
čini njegov sastavni dio.  
 
   -  Udrugu umirovljenika UUM Mihovljan 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju financijskog izvješća Udruge umirovljenika UUM Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i 
čini njegov sastavni dio.  
 
    -  GD Crveni križ Zlatar 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju financijskog izvješća GD Crvenog križa Zlatar, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov 
sastavni dio.  
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 -  Udruga vinogradara, vinara i podrumara „Lucen“ Mihovljan 
Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju financijskog izvješća za Udrugu vinogradara, vinara i podrumara „Lucen“ Mihovljan, u tekstu 
koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 -  Kulturno umjetničko društvo Mihovljan 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju financijskog izvješća za Kulturno umjetničko društvo Mihovljan, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
-  Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom KZŽ 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju financijskog izvješća Udruge Sveta Ana, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni 
dio.  
 
-  Sportsko rekreacijski klub „NEC“ 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju financijskog izvješća sportsko rekreacijskog kluba „NEC“, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 15. 
Informacije o općem stanju sigurnosti na području Općine Mihovljan tijekom 2017. godine 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Informacije o općem stanju sigurnosti na području Općine Mihovljan tijekom 2017. godine te poziva 
v.d. Pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - ministarstvo unutarnjih poslova, policijska uprava Krapinsko-zagorska, policijska postaja 
Zlatar – Bistrica svake godine za prethodnu godinu Općini Mihovljan dostavlja Informacije o općem stanju 
sigurnosti na području Općine.  

Temeljem iznesenog daje se Općinskom vijeću da primi na znanje Informaciju o općem stanju sigurnosti na 
području Općine Mihovljan tijekom 2017. godine, te da donese predmetni zaključak u tekstu koji se daje u prilogu 
ovoga teksta. (Izvješće se daje na uvid, o njemu se ne glasa). 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – Uočeno je da je u odnosu na prošlu godinu došlo do povećanja nekih inkriminirajućih 
radnji na području Općine Mihovljan i to je zabilježeno. Mislim da je to značajno povećanje i da to ne bi trebalo 
proći nama kroz prste i da mi to ne vidimo. To izvješće nije nam dostavljeno bez veze. Mi kao općinsko vijeće 
primamo to na znanje i trebali bi se više interesirati o tome tko je sve to, koja je to grupa ljudi, o čemu se radi i da 
li je to učestalo. U svakom slučaju policija nam je dala određeni signal da si malo povodimo računa o tome. Kad bi 
gledali kroz postotak to je veliko povećanje, ali nije brojčano tako strašno i nije još ništa alarmantno, ali moglo bi 
biti. Pa prema tome ajmo malo ozbiljnije to razmotriti i voditi malo više računa o tome. 
 Zlatko Bartolić - svi bi mi htjeli znati koji su to ljudi, koja grupa ljudi. Do prije 3 godine smo dobivali barem 
inicijale tih osoba, a sada više ni to. Teško bi mogli doznati koji su to i bilo bi to dobro jer sada možemo samo 
sumnjati koje su to osobe. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Informacije o 

općem stanju sigurnosti na području Općine Mihovljan tijekom 2017. godine na glasovanje 
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Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o Informacije o općem stanju sigurnosti na području Općine Mihovljan tijekom 2017. godine, u tekstu koji 
se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 16. 
Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Izvješća o otplati kredita na dan 31.012.2017. i 31.03.2018. , dostavljaju 
se na uvid  
  
 
Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Izvješća o otplati kredita na dan 31.12.2017. i 31.03.2018., dostavljaju se 
na uvid  

 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 

materijalima Izvješća o otplati kredita na dan 31.12.2017 i 31.03.2018. Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok, te 
poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  
 Temeljem iznesenog daje se Općinskom vijeću da primi na znanje Izvješće o otplati kredita na dan 
31.12.2017. i 31.03.2018. godine, te da donese predmetni zaključak u tekstu koji se daje u prilogu ovoga teksta. 
(Izvješće se daje na uvid, o njemu se ne glasa).  
  

Vijećnici primaju na znanje navedena izvješća te donose sljedeći  
 

 
ZAKLJUČAK 

 

I. Prima se na znanje Izvješće o otplati kredita na dan 31. 12. 2017. godine i 31.03.2018. godine, 
dostavljeno od Zagorskog vodovoda d.o.o., iz Zaboka, K. Š. Gjalskog 1, a vezano za danu 
suglasnost Općinskog vijeća Općine Mihovljan za dugoročno kreditno zaduženje za projekt 
rješavanja imovinsko pravnih odnosa u okviru investicija projekta prikupljanja i odvodnje otpadnih 
voda za područje Aglomeracije Zabok i Zlatar (broj i datum ugovora: 3239224086 od 20.2.2015.) 

 
II. Prima se na znanje Izvješće o otplati kredita na dan 31. 12. 2017. godine i 31.03.2018. godine, 

dostavljeno od Zagorskog vodovoda d.o.o., iz Zaboka, K. Š. Gjalskog 1, a vezano za danu 
suglasnost Općinskog vijeća Općine Mihovljan za dugoročno kreditno zaduženje za potrebe 
dogradnje, adaptacije i opremanje poslovne zgrade te nabavu teretnih vozila i strojeva (broj i datum 
ugovora: 5010629656 od 24.7.2017.) 

 
TOČKA 17. 

 

Pitanja i prijedlozi 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 

Ljubica Risek – Imamo kratki izvještaj za zimsku službu, da znate koliko je utrošeno i da smo imali jaku 
zimu. Od  01.11.2017. kada su krenule pripreme za zimu, pa  do 31.03.2018. godine utrošeno je 164.390,78kn. 
Navedena sredstva utrošena su na sol za posipavanje cesta, kameni materijal za posipanje cesta, te usluge 
čišćenja cesta. Sol nas je došla 18.666,00kn, kupili smo i najlon za pokrivanje soli u iznosu od 541,00kn, kameni 
materijal sa prijevozom u iznosu od 11.407,00kn i usluga čišćenja snijega 133.775,00kn. U 2017. Godini od 11.-
12. mjeseca utrošeno je 27.478,00kn, a on 1.-3. mjeseca utrošeno je 136.914 kn.  S time da bih napomenula da 
je u proračunu plan bio 60.000,00kn, a utrošeno je više nego je planirano. To ćemo rebalansom morati pokriti. 
Prema novom načinu financiranja Općina Mihovljan je dobila oko 66.000,00kn manje u prva tri mjeseca. 
Drugačija podjela poreza na dohodak – sada imamo 9 skupina, a mi se nalazimo u 4. skupini. Svaki mjesec 
gledamo koja je razlika. Prije smo dobivali mjere kojih više nema, sada dobivamo porez na dohodak i imamo 
fiskalno izravnanje koje  se odnosi na 2016. godinu. Izvještaj o reviziji stambenih objekata na području Općine 
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Mihovljan (kuće za odmor i komunalna naknada). Rješenja se šalju za stambeni prostor je poslano i obrađeno, 
nemamo toliko velikih odstupanja kvadrata od prijašnjih podataka – 8.000m2 pa bi za komunalnu naknadu trebali 
dobiti oko 20.000,00kn više. Dok kuće za odmor kojima su vlasnici građani van općine Mihovljan 7.214m2 više od 
prijašnjih podataka i to bi bilo oko 70.000,00kn. To znači da bi za kuće za odmor sveukupni prihod bio oko 
100.000,00kn. 
 Dražen Pavleković – molba da se poziv na sjednicu vijeća dostavi, prema poslovniku je minimalno 5 
dana, sada smo dobili 4 dana po tome se i poslovnik malo prekršio. Mislim da bi bilo dobro da se dobije bar 
tjedan dana prije, da jedan vikend prođe prije sjednice vijeća, da si vi možemo lijepo pogledati i proći sve točke 
dnevnog reda i rasprava bude kvalitetna. 
 Ivan Pavleković – mjesni odbori su imali sastanak nakon one intervencije na vijeću. Načelnik je izvršio 
obavezu koji si je sam zadao i obećao, međutim od tih sastanaka nema rezultata, a ljudi su nešto na tim 
sastancima razgovarali i dogovorili. Mene zanima kada će ti rezultati, pitam načelnika jer predsjednike mjesnih 
odbora poslije nisam vidio i ne znam da li će on sazvati sjednicu ili neće, ima rezultata i pomaka. Pitam isključivo 
radi rekonstrukcije niskonaponske mreže u Kuzmincu koja je stala prije nego je započela i mora reći zeleni otok. 
Godinu dana ga nema u Kuzmincu. Bilo je rečeno da t bude dogovoreno i lokacija određena. Međutim još uvijek 
ništa, možda načelnik ima informacije. 
 Zlatko Bartolić – imam informacije, vaš predsjednik mjesnog odbora dogovorio je lokaciju gdje će se 
postaviti eko otok. Ja sam dogovorio sa Komunalncem Konjšćina za uređenje eko – otoka u Kuzmincu. Videc 
Barica je dozvolila postavljanje eko – otoka što je dogovorio predsjednik mjesnog odbora Kuzminec. Predsjednik 
mjesnog odbora treba sazvati sjednice mjesnih odbora. Što se tiče niskonaponske mreže potpisan je ugovor o 
javnoj nabavi, te prema saznanju i informacijama koje sam dobio od direktora Elektre Ivanec. U prvoj polovici 
godine trebao bi biti odrađen jedan dio, odnosno sav kabel bi trebao biti razvučen do kraja godine. Pitao sam ga 
za rekonstrukciju do kraja u naselju, međutim nije mi mogao odgovoriti jer imaju toliko posla da ne stignu raditi. 
Vidjeti će u drugoj polovici godine.    

 
 

 

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
 
 

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 21:05 sati. 

 
         Zapisnik vodila:                                                                     ZAPISNIK USVOJEN :                                                                             
         Ana Spevec                                                                           Dana: 09. veljače 2018. godine na  
                                                                                                        07. sjednici Općinskog vijeća 
                                                                                                         

 Predsjednik Općinskog vijeća  
                                                                                                                     Željko Čleković 


