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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 

KLASA: 021-01/18-01/07 
URBROJ: 2211/07-18-4 
Mihovljan, 26. 11. 2018.     
 

 ZAPISNIK 
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 26. studenog 2018. 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. Stjepan Svetec 
               3. Marija Bužić 
               4. Vladimir Risek 
  5. Ivan Pavleković 
  6. Josip Vudjan 
  7. Gordana Novak 
                                                               8. Slobodan Sajko 
                                                               9. Darko Putar 
 

Odsutni član Općinskog vijeća:         Dražen Pavleković – opravdano 
 Davor Rafaj - opravdano 
  
Ostali prisutni:                                     - Zlatko Bartolić – općinski načelnik   
 - 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 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  
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DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija  skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 21. 9. 2018. godine, 
2. Donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade, 
3. Donošenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 

2019. godini, 
4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan 

u 2019. godini, 
5. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Općine Mihovljan, 
6. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Mihovljan za 2019. godinu, 
7. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija Općine Mihovljan za razdoblje 2019-2021 godine, 
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno 

akademskoj 2018./2019. godini, 
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

Općinskog vijeća Općine Mihovljan za 2019. godinu, 
10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Mihovljan, 
11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće 

namjene Općine Mihovljan 
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje „Zagorskom vodovodu“ d.o.o., 

Zabok, 
13. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok - Izvješća o otplati kredita na dan 30. 09. 2018., dostavlja se na uvid, 
14. Pitanja i prijedlozi. 

 

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

TOČKA 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 11.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. 09. 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. rujna 2018. godine. Upitao je članove 
i članice Općinskog vijeća  imaju li primjedbe na zapisnik.  
          Budući da nije bilo primjedbi na skraćeni zapisnik sa 11. sjednice, Općinsko vijeće Općine Mihovljan 
JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 21. 

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

TOČKA 2. 
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade,  

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

materijalima Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade, te poziva v.d. pročelnicu za 
uvod točke.  

Ana Spevec - 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 68/18) – u daljnjem tekstu ZKG  

 Temeljem tog Zakona Općina Mihovljan ima obvezu donijeti novu odluku o vrijednosti boda 
komunalne naknade, obzirom da se važeća Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske“ županije broj 11)  od 1. siječnja više neće moći primjenjivati. 

 Rok za donošenje nove odluke o vrijednosti boda je 30. studenog 2018. godine. 
 Člankom 98. ZKG-a propisano je: 
(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi 

odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.  
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(2) Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) 
korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. 

(3) Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova 
održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i 
drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.“ 

Komunalna naknada novčano je davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture – za 
nerazvrstane ceste,  javne prometne površine na kojima nije dopušten promet vozilima, javna parkirališta, groblje, 
javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu, građevina namijenjene obavljanju 
javnog prijevoza. 

Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje 
obveza plaćanja komunalne naknade – stambeni, poslovni i garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi 
obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište. 

 Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem 
koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednost boda komunalne naknade (B). Koeficijent zone i 
namjene određuju se Odlukom o komunalnoj naknadi. 

 Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se 
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine 
nekretnine. 

 Promjena u određivanju vrijednosti boda komunalne naknade je jedino u tome što se vrijednosti 
boda do sada određivala u mjesečnom iznosu i iznosila je 0,25 kuna/m2, a sada je zakonska obveza utvrditi je na 
u godišnjem iznosu, a što iznosi 3,00 kune/m2. Znači vrijednost boda se ne mijenja, već se samo umjesto u 
mjesečnom određuje u godišnjem iznosu (0,25 x 12 = 3,00). 

 Iznos komunalne naknade za obveznike komunalne naknade temeljem ove promjene vrijednosti 
boda komunalne naknade neće se mijenjati. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

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

vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade, na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni 
dio.  
 

TOČKA 3. 
Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2019. 
godini  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 
2019. godini te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke. 

Ana Spevec - uvod  
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

U raspravi sudjelovali su: Ivan Pavleković, Zlatko Bartolić. 

Ivan Pavleković – Dobro večer još jedanput svima, sve Vas lijepo pozdravljam. Vezano uz ovu točku 

dnevnog reda, ne bih se javljao za riječ da nema ove točke 5, ovo je sastavni dio godišnjeg proračuna Općine 

Mihovljan, što znači drugim riječima da će ovaj plan i program ući u naš sljedeći proračun za 2019. godinu, a što 

meni govori sljedeće; 676 tisuća kuna održavanje postojećih objekata, 10.665.000,00 kn izgradnja novih objekata. 

Naime to ovdje zbrojeno znači cca. 11.300.000,00 kn u sljedećem proračunu koje bi trebalo Općinsko vijeće 

osigurati za opis ovdje pridruženog od strana našeg načelnika, a da li će to Općinsko vijeće moglo osigurati od 

naših građana ili ne znam gdje drugdje jer izvore financiranja na vidim ovdje u stavkama, nisu istaknute. Tako da 

bi taj proračun za sljedeću godinu onda po mojoj prosudbi, uz sve one ostale stavke koje tu treba imati premašuje 

cca. 15.000.000,00 kn. Naša izvorna sredstva koliko sam ja upoznat još uvijek nisu toliko narasla da bi mogla 
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izdržati ovakav proračun. Mislim da bude velikih problema kod predlaganja proračuna za sljedeću godinu, ako 

ovo je sastavni dio našeg proračuna. Ja vidim tu neke stavke koje su predložene, od kud bi se to financijski 

trebalo pokriti. Meni izvori financiranja nisu jasni i ja ih tu ne vidim, barem nisu istaknuti u konkretnim iznosima. 

Tako da mislim da se ovaj popis želja, što ja apsolutno cijenim, mi bi trebali i svi si priželjkujemo proračun koji bi 

bio cca 10 miliona kuna, pa bi se moglo nešto ovakvoga napraviti, ali bojim se da mi do toga proračuna nećemo 

moći doći i ova sredstva koja su predviđena ovim programom nećemo moći osigurati. Iako možda će takav 

proračun i doći nama tu kao prijedlog, ja duboko sumnjam da budemo imali veliku realizaciju tog proračuna. 

Možda griješim, ali htio bih da me netko demantira u tome i da mi veli konkretno od kud će doći sva ta sredstva, 

pa da to razjasnimo. Iako ja se slažem da ovo treba sve napraviti, svi smo za to da se pomaknemo s mrtve točke i 

da se krene sa nekim ozbiljnijim radovima u mjestu. Da nema točke 5 i da to nije sastavni dio proračuna ne bi sad 

o tome opće raspravljali, ali govorim iz razloga jer to ulazi u proračun. Proračun nam je na sljedećem vijeću, pa 

ćemo onda više o tome. 

Zlatko Bartolić – Dobar dan, ja vas sve lijepo pozdravljam. Da, ovaj proračun za 2019. godinu bit će iskorak 

Općine Mihovljan, to će biti proračun oko 15 miliona kuna. U proračunu su kapitalna ulaganja bez kojih 

jednostavno ne možemo raditi apsolutno ništa. Govorim i ponavljam svaki put i već dugo; ako nemamo stavku 

predviđenu u proračunu ne možemo se javiti ni na jedan natječaj ni u ministarstva ni nigdje. Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste Mihovljan – Večkovići – Kovačići namjerno nisam htio staviti u proračun u cijelom iznosu jer 

imam neke naznake, zovu me konzultanti da će biti natječaj raspisan u 2. ili 3. mjesecu sljedeće godine, ali bez 

otvorene stavke u proračunu ne možemo se javiti. Dalje, za dječji vrtić u Mihovljanu bio je raspisani natječaj i 

iznos od 8.350.000,00 je projektantska vrijednost i sad da to ne stavimo u proračun? Pa onda zašto smo onda 

radili projekt? To je više od pola proračuna Općine Mihovljan, a ta sredstva su predviđena iz EU fondova. 

Društveni dom – adaptacija i sanacija, znači Općina Mihovljan je kandidirala društveni dom na Ministarstvo kulture 

da radimo po etapama, idemo na tri godine realizacije i to je ukupno oko 1.500.000,00 kn. Želim reći, ako 

nemamo nešto planirano u proračunu ne možemo se javiti na natječaj. Nogostup i oborinska odvodnja u suradnji 

s Županijskom upravom za ceste, ako će oni raditi dio sa odvodnjom mi ćemo pratiti sa asfaltiranjem. Kod zgrade  

općine problem je to da nemamo kuda staviti arhivu, imamo sad problema kad se doktor preselio na kat. Moramo 

srediti prostor za arhivu. Samo sam vam naveo neke dijelove proračuna koje su malo veće stavke koje smo 

planirali i koje smo se već kandidirali. Zatim, projekt Centar za pružanje usluga u zajednici 700.000,00kn. Imamo 

potpisan Ugovor pa moramo u roku od godine i pol ishoditi građevinsku dozvolu. Imam neke naznake da će to ići 

uz reorganizaciju Zajezde. Kad se sve to skupa zbroji to je oko 10 miliona kuna sredstava, a ovo drugo su naši 

izvorni prihodi. Ako želite gosp. Pavleković da to uzmemo van recite to tu, pa idemo onda van s dječjim vrtićem, 

idemo van s cestama, idemo sa svime van. Budite jasni. Moramo raditi na razvoju općine Mihovljan. 

Ivan Pavleković – Gospodine načelniče, sad se obraćam Vama. Ovdje piše u točki 2, građenje objekata 

komunalne infrastrukture iz članka 1 ovog programa financirati će se iz komunalnog doprinosa, proračuna općine 

Mihovljan, naknade za koncesiju. Pa zar nije komunalni doprinos i naknada za koncesiju sastavni dio proračuna? 

Pa zašto smo onda ovo razdvojili u tri točke? To je sve proračun Općine Mihovljan. Potpore iz ministarstva i 

potpore iz županije, to me interesira, evo fondova tu ne vidim. Iz tog razloga pitam otkud ćemo namaknuti 

sredstva u proračun da ostvarimo ovo što smo planirali. Slažem se, treba napraviti iskorak, treba ići naprijed, ali 

tražim pojašnjenje otkud doći do financijskih sredstava jer ja tu ne vidim koliko će novaca doći iz ministarstva, 

koliko će novaca doći iz proračuna općine Mihovljan, a koliko će novaca biti iz županijskog proračuna. Ja sam 

postavio samo logično pitanje, na koji način mi vijećnici, ne Vi načelniče, mi vijećnici budemo osigurali sredstva 

da isfinanciramo ovakav prijedlog kakav ste Vi načelniče dali, ništa drugo. Postavljam pitanje predsjedniku i nama 

vijećnicima. Mi smo ti koji donosimo tu odluku, mi smo ti koji stoje iza tog programa i apsolutno jesam za razvoj i 

apsolutno jesam za vrtić i apsolutno jesam za sve ovo što je tu rečeno, ali oprostite to treba na neki drugi način 

biti tu potkrijepljeno i objašnjeno, a ne da ostane sve lebdjeti u zraku, a onda na kraju ćemo reći nismo napravili 

jer nismo uspjeli skupiti novac. To se bojim da bude i za ovu godinu. 
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Zlatko Bartolić – ne slažem se sa gospodinom Pavlekovićem. Još jedanput govorim ako nemamo planirano 

u proračunu ne možemo se javiti na natječaj. Mi sa svojim sredstvima sigurno to ne možemo napraviti. Mi smo se 

javili na eu fondove i planiramo dobiti sredstva za izgradnju dječjeg vrtića 8.350.000,00. To je projektantska 

vrijednost, možda će to biti manje, možda više, mi to ne znamo. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta je također 

planirano sa sredstvima ili iz ministarstva graditeljstva ili regionalnog razvoja, ovisi o natječajima na koje se ne 

možemo javiti ako nemamo planirano, a svojih sredstava za to nemamo. Ja predlažem ovakav proračun i takav 

će biti predložen.    

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

Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2019. godini na 

glasovanje. 
 

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

PROGRAM 
Održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2019. godini, u tekstu koji 
se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 4. 
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 
2019. godini  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Programa  te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - uvod 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

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

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2019. godini na glasovanje. 
 

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

 
PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2019. godini, u tekstu 
koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

 
 

TOČKA 5. 
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 
povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 
povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Općine Mihovljan te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec – Člankom 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da jedinica lokalne 

samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti 

pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

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

komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 

djelatnosti na području Općine Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo je 
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ODLUKU 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 
komunalnih djelatnosti na području Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni 
dio.  
 

TOČKA 6. 
Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Mihovljan za 2019. godinu  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Mihovljan za 2019. godinu  te poziva v.d. 
pročelnicu za uvod točke. 

Ana Spevec - 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. 

 U 2019. godini se ne planira dati nijedna koncesija s obzirom da nema djelatnosti koje se mogu obavljati 
dodjeljivanjem koncesija, a koje bi istekle tijekom 2019. godine, budući da je 2016. godine dana koncesija za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Mihovljan na razdoblje od 4 godine, odnosno do 2020. 
godine i 2014. godine koncesija za odvoz komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada na razdoblje od 10 
godina, odnosno do 2024. godine. 

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 2019. godinu na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2019. GODONU, 
 
 u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 7. 
Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija Općine Mihovljan za razdoblje 2019-2021 godine  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija Općine Mihovljan za razdoblje 2019-2021 godine  
te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke. 

Ana Spevec - 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. 

U razdoblju od 2019-2012 godine planira se dati  koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području općine Mihovljan budući da je 2016. godine dana navedena koncesija na razdoblje od 4 godine odnosno 
do 2020. godine, što predstavlja i istek navedene koncesije u trogodišnjem planu. 

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 2019-2021 godine na glasovanje. 
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Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

SREDNJOROČNI PLAN DAVANJA KONCESIJA OPĆINE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 2019-2021 GODINE, 
 
 u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 8. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno 
akademskoj 2018./2019. godini   
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno 
akademskoj 2018./2019. godini te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke. 

Ana Spevec - 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. 

Općinsko vijeće Općine Mihovljan na 11. 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 10 zahtjeva za 
učeničku stipendiju (1 učenica ostvarila pravo na županijsku stipendiju, pa povukla zahtjev) i 9 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 daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke 
izmjeni Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini na 
glasovanje. 

 

 
Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 
ODLUKU 

O izmjeni Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. 
godini, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 9. 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
Općinskog vijeća Općine Mihovljan za 2019. godinu 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje u tekstu: Zakon), 
člankom 7. st. 2., propisano je da odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine, a koja je Općina dužna 
osigurati za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, donosi predstavničko tijelo, te da se raspoređena 
sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima. 

 Prilikom raspoređivanja sredstava Općinsko vijeće dužna je pridržavati se sljedećih odredbi Zakona: 
1. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Mihovljan imaju političke stranke 

koje imaju člana u Općinskom vijeću( čl. 4. st. 2.) 
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2. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća( čl 5. st.1.) 

3. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u 
političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u času konstituiranja 
Općinskog vijeća (čl 5. st. 2.) 

4. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja 
je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati( čl 5. st. 3.) 

5. Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u 
visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu ( članak 6.). 

Temeljem Konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća Općine Mihovljan Županijskog izbornog 
povjerenstva KLASA:013-01/17-01/01, URBROJ: 2211/07-17-86, od dana 25.5.2017. pojedina politička stranka u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća dana 09. lipnja 2017. godine imala je izabranih članova/članica kako 
slijedi: 

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ: 4 člana od kojih 1 članica (Gordana Novak, Stjepan Svetec, 
Vladimir Risek i Josip Vudjan) 

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP: 3 člana ( Dražen Pavleković, Slobodan Sajko, Ivan 
Pavleković) 

3. Hrvatska seljačka stranka - HSS: 2 člana ( Davor Rafaj i Darko Putar ) 
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU:  2 člana o kojih 1 članica  (Željko Čleković i Marija Bužić ) 
 Nadalje, u Proračunu Općine Mihovljan za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka planirana su sredstva u iznosu od 22.200,00 kuna. 
 Kako Općinsko vijeće broji ukupno 11 članova i članica (9 članova i 2 članice) to visina sredstava koja 

pripadaju političkoj stranci iznose 2.000,00 kuna po članu odnosno 2.100,00 kuna po članici.  
 Slijedom navedenoga, a razmjerno broju članova i članica u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća dana 09. lipnja 2017, političkim strankama pripadaju sredstva u iznosima, kako slijedi:  
1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ ( 3 člana i 1 članica ) - 8.100,00 kuna 
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP ( 3 člana ) - 6.000,00 kuna 
3. Hrvatska seljačka stranka - HSS ( 2 člana )  - 4.000,00 kuna 
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU (  1 člana i 1 članica )  - 4.100,00 kuna 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke o 

raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Mihovljan 
za 2019. godinu na glasovanje. 

 

 
Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 
ODLUKU  

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine 
Mihovljan za 2019. godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 10. 
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mihovljan te 
poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec – uvod 
Ivan Pavleković – Imamo ovdje pet mogućih izvanrednih stanja koja se mogu pojaviti na našem području i 

vjerojatnosti su različite. Najveća vjerojatnost od poteškoća i problema koji se mogu pojaviti kod nas je pandemija, 
što može prerasti u nešto većega, širega. U svakom slučaju Crveni križ ne bi mogao po mojem razmišljanju to 
spriječiti pa bi se dogodila epidemija na području cijele bivše općine Zlatar bistrica ili eventualno naših susjednih 
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općina kao što su Šemnica, Radoboj, Ivanec, Lepoglava. Sve je to vezano i sve to se može iz različitih razloga 
pojaviti. Nisam pristaša da se ruši sustav koji je do sada zadovoljavao i dobro funkcionirao. Ne znam koliko je to 
bio veliki trošak za općinu, a htio bih znati da bi mogao onda donijeti i neki bolji sud o tome, da li mi takav sustav 
trebamo ili ne trebamo. Trošak stožera Civilne zaštite mislim da nije tako veliki da bi se on sad trebao rasformirati 
i da ga ne bi trebalo više. On nam ne može smetati i on nas ne košta toliko da ga ne bi mogli financirati. U slučaju 
takvih situacija, pa i potresa i klizišta eventualnih kada bi neki ljudi sa područja naše općine morali biti stacionirani 
negdje, netko bude moral brinuti o njima i njihovim gospodarstvima. Ja ne vjerujem da su to u stanju samo naši 
vatrogasci ili gorska služba spašavanja koju općina nema. Oslanjamo se na neke službe van naše ingerencije, 
van naše mogućnosti da ih aktiviramo. Prema tome ja ne znam otkud je ta akcija krenula, ali se bojim da ako 
porušimo taj sustav Civilne zaštite da ne budemo doživjeli nešto slično što vidimo sad po Americi. Tamo nemaju 
nikakvog sustava ni gorske službe, ni vatrogastva, tamo sve vojska ili gasi ili spašava ili čak ne spašava nitko. 
Kod nas ne vjerujem da bude to mogla vojska raditi, Amerika je nešto drugo, ali neke stvari izgleda volimo 
prepisivati pa onda uporno to tumačimo po malim sredinama, tj. nama tumače, mi prihvaćamo kako je to bolje, a 
ovo što smo do sada imali nije valjalo, a nema ni jednog razlog da mi netko veli da ovo što smo do sada imali nije 
valjalo. Ja ne vidim ništa sporno zašto ovo što je sad bilo postojeće nije valjalo, osim ako je bio neki veliki trošak, 
a ja za taj trošak ne znam koliki je. Pozivam Vas da se uključite ovdje u raspravu jer jednostavno sumnjam u 
ispravnost ovakvih odluka. Mi ćemo nju vjerojatno donijeti jer ste tako odlučili, ali ja ne budem za takvu odluku jer 
je teško uspostaviti neki sustav da funkcionira i treba puno truda i vremena, a jednom odlukom se on jako brzo 
uništi i ugasi. Ja razmišljam u pravcu da bez valjanih argumenata se ne mogu odlučiti za ukidanje postojećeg 
sustava. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog Odluke o 
donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mihovljan na glasovanje. 
 
Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (Ivan Pavleković) donijelo je 

 
 ODLUKU 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 11. 
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite 
opće namjene Općine Mihovljan te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - uvod 
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 osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Mihovljan 
na glasovanje. 
 
Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (Ivan Pavleković) donijelo je 
 

ODLUKU 
o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 12. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje „Zagorskom vodovodu“ d.o.o., 
Zabok  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke u materijalima, te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec – Zahtjevom od 31. 10. 2018. godine (dopis broj 17221/2018),  a koji se daje u prilogu ovog 
prijedloga i čine njegov sastavni dio, društvo Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ulica 
Ksavera Šandora Gjalskog 1 iz Zaboka zatražilo je od Općine Mihovljan kao jednog od suosnivača, suglasnost za 
dugoročno kreditno zaduženje i to u svrhu realizacije projekata izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih 
voda. 

Naime u periodu od 2018.-2023. godine Zagorski vodovod d.o.o. planira realizaciju projekata:  
1. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje 

Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar).  
Aglomeracija Zabok obuhvaća devet gradova i općina: gradove Zabok, Donju Stubicu i Oroslavje te 

općine Bedekovčina, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Mače. Planiran je 
jedan uređaj za pročišćavanje koji će biti smješten u Oroslavju.  

Aglomeracija Zlatar obuhvaća Grad Zlatar i općine Zlatar Bistricu, Konjšćinu, Mariju Bistricu i Lobor. 
Planiran je jedan uređaj za pročišćavanje koji će biti smješten u Zlatar Bistrici.  

Planirana vrijednost investicije iznosi 478.479.348,21 Kn bez PDV-a. 
Izvori financiranja investicije planirani su iz sredstava: Eu fonda (bespovratna sredstva) u iznosu od 

321.355.962,44 Kn, RH (Ministarstva zaštite okoliša i energetike, bespovratna sredstva) u iznosu od 
62.849.354,31 Kn, Hrvatskih voda (bespovratna sredstva) u iznosu od 62.849.354,31 Kn i Zagorskog vodovoda 
d.o.o. u iznosu od  31.424.677,15 Kn (kreditna sredstva u iznosu 28.000.000,00 Kn, naknada za razvoj 
3.424.677,15 Kn).  

U svrhu financiranja projekta bespovratnim sredstvima, dana 30. svibnja 2018. godine, Zagorski vodovod 
d.o.o potpisao je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskim vodama, Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta.  

2. Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim 
Toplicama. 

Investicija uključuje proširenje sekundarne mreže i izgradnju 2. faze UPOV (za biološko pročišćavanje) na 
području dijela Općine Krapinske Toplice, u aglomeraciji Krapinske Toplice: naselja Krapinske Toplice, Čret, 
Donje Vino, Vrtnjakovec i Klokovec.  

Planirana vrijednost investicije iznosi 46.250.744,00 Kn bez PDV-a.  
Izvori financiranja investicije planirani su iz sredstava: EU fonda (bespovratna sredstva) u iznosu od  

32.213.181,00 Kn, Republike Hrvatske (bespovratna sredstva) u iznosu od 5.615.025,00 Kn, Hrvatskih voda 
(bespovratna sredstva) u iznosu od 5.615.025,00 Kn i Zagorskog vodovoda d.o.o. u iznosu od 2.807.513,00 Kn 
(kreditna sredstva u iznosu od 2.800.000,00 Kn, naknada za razvoj 7.513,00 Kn).  

Za realizaciju gore navedenih projekata Zagorskom vodovodu d.o.o. potrebna su značajna sredstva koje 
on nije u mogućnosti u potpunosti osigurati iz redovnog poslovanja (naknade za razvoj) stoga je nužno dugoročno 
kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 30.800.000,00 kn.  

Sukladno gore navedenom Zagorski vodovod d.o.o. u srpnju 2018. godine, pokrenuo je postupak nabave 
dugoročnog kunskog kredita te uputio poziv na dostavu ponude poslovnim bankama:  Privrednoj banci Zagreb 
d.d. i Zagrebačkoj banci d.d.. 

Ponude za uslugu dugoročnog kredita dostavile su obje poslovne banke. Analizom i ocjenom dostavljenih 
ponuda, utvrđeno je da je ekonomski najpovoljnija ponuda Privredne banke Zagreb d.d.. 

Što se tiče davanja suglasnosti za zaduženje Općina Mihovljan je već izdala Zagorskom vodovodu d.o.o. 
dvije suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje. Prava suglasnosti izdana je 2014. godine, u svrhu nabave 
kredita za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Aglomeracija Zabok i Zlatar te za kupnju vozila potrebnog za 
obavljanje djelatnosti odvodnje (iznos kredita: 11.850.000,00 Kn). Druga suglasnost izdana je 2017. godine, u 
svrhu provedbe projekata dogradnje, adaptacije i opremanja poslovne građevine – upravne zgrade Zagorskog 
vodovoda d.o.o. te nabave vozila i strojeva u svrhu obnove voznog i strojnog parka (iznos kredita: 4.680.000,00 
Kn).  
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Budući da je člankom 90. stavkom 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) 
propisano kako se pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može 
dugoročno zadužiti samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača, predlaže se 
Općinskom vijeću Općine Mihovljan da donese Odluku koja se daje u prilogu.  Zlatko Bartolić – ja sam za to da se 
suglasnost odobri. Mi tako sa svojih 2,26% ne možemo utjecati na to da li će se oni zadužiti ili neće zadužiti. 
Samo mi nije jasno otkud će to vraćati kad im je godišnji rezultat dobiti  76.976,00 kn, a dobit će veliki kredit pa 
me malo to zbunjuje kako će to moći vraćati. Makar to ne ide na području Općine Mihovljan, ja predlažem da se 
to usvoji.  

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

davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje „Zagorskom vodovodu“ d.o.o. Zabok na glasovanje. 
 
Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje „Zagorskom vodovodu“ d.o.o., Zabok, u tekstu 
koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 13. 
Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Izvješća o otplati kredita na dan 30.09.2018. , 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 30.09.2018. 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 
30.09.2018. 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 30. 09. 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 30.09.2018. 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.) 

 
Pitanja i prijedlozi  
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 
 Ivan Pavleković – zadnji puta je bila rasprava u kojoj se spominjalo politikantstvo školskog odbora. Ja 
samo radi pojašnjenja moram reći i podijeliti da svi ovdje vidite kakvu odluku je školski odbor donio i kojeg dana. 
To je bilo 25. srpnja, puno ranije nego je župan bio u posjeti Općini Mihovljan i školski odbor baš ničim nije bio 
zapreka, kao ni ja ni nitko iz škole, da bi se došlo do komunikacije koja je bila potrebna i za projektnu 
dokumentaciju i za korištenje prava služnosti toga puta koji je potreban. Pa Vas molim da si tu pogledate datum 
da se vidi tko tu politizira nešto, a tko govori istinu. Drugo, imam jedan prijedlog koji bi bio mogao biti kad bi se 
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prihvatio koristan i zanimljiv za naše građane. Ne znam koliko su oni upoznati, a i mi vijećnici da je fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost raspisao natječaj sa danom 31.10.2018. za dodjelu financijskih sredstava za 
potrošače obiteljskih kuća u Republici Hrvatskoj za energetsku učinkovitost. To znači grijanje, bilo pelete bilo 
dizalice topline ili neki drugi način i da područja od posebne državne skrbi dobivaju 80% ili do 45.000,00kn 
investicije, da brdsko – planinska područja dobivaju 60%  bespovratnih sredstava, govorimo o bespovratnim 
sredstvima, a da svi ostali dobivaju 40%. To je objavljeno na stranicama i može se provjeriti i bilo bi jako dobro 
kad bi se naše građane s time upoznalo i da nam se jave jer se radi o obiteljskim kućama. Predlažem da općina 
Mihovljan upozna i obavijesti sve naše građane o tome te da se uključi sa vlastitim sredstvima pomoći 
kućanstvima koji se prijave na taj projekt na natječaj i koji prođu na tom natječaju da im se pomogne isfinancirati 
projekt za provedbu tih natječaja. Drugim riječima predlažem ovdje Općinskom vijeću i načelniku da se općina 
uključi u ovaj projekt na način da građanima pomogne isfinancirati ili  da isfinancira projektnu dokumentaciju za 
onoga tko je prošao na natječaju. Tko je dobio mogućnost da si napravi u kući tu energetsku učinkovitost i da si 
poboljša stanje grijanja, odnosno zagađenja okoliša. Mislim da bi općina na taj način puno pomogla našim 
građanima i da to ne bi puno koštalo općinu, ali bi bila jako dobra gesta i pokazali bi dobri volju te na neki način 
brigu o našim građanima. Predlažem da se taj prijedlog prihvati i da općina osigura sredstva u proračunu za tu 
namjenu. 
 Zlatko Bartolić – ovo o školskom odboru ću pročitati pa ću sljedeći put dati svoje viđenje toga. Fond za 
energetsku učinkovitost će raspisati natječaj u 1. mjesecu za obnovu fasadne ovojnice. Kad bi išli mi u to i kad bi 
se naši građani javili, imamo predviđena sredstva za to u iznosu od 10.000,00 kuna, mislim da mi to iz svojeg 
proračuna na možemo izdvojiti. Ne možemo jednima dati, a drugima ne dati. Bio je natječaj za mala 
poljoprivredna gospodarstva, ti ljudi su isto plaćali projektnu dokumentaciju, njima ništa nismo pomogli. Znači ne 
možemo građane dijeliti, jednima možemo, a drugima ne. Sredstva za fasadnu ovojnicu, tj. za energetsku obnovu 
imali smo i ove godine u proračunu te se nitko nije javio i zatražio.  
 Ivan Pavleković – ovi natječaji koje načelnik spominje budu kad budu, međutim ovo što ja govorim je sada 
pa do kraja godine natječaj, tj. javni poziv. Ponavljam, općine kao što smo mi ljudi mogu dobiti do 80% sredstava, 
mi se možemo uključiti s ovom mizerijom od projekta, da moram tako reći mizerijom. Iako za našu općinu nije to 
mizerija, ali uvjeren sam da bi i takva mala sredstva koja bi mi uložili, jer i dio sredstava za projektnu 
dokumentaciju odobrava isto ovaj fond za područja posebne državne skrbi u kojima mi jesmo. Prema tome mi bi 
samo jedan dio tih sredstva zajedno s fondom osigurali plaćanje projektne dokumentacije. To si vidi pogledajte na 
Internet stranicama, malo se informirajte, ja Vas molim uključite se u to. Ljudima je to potrebno, a ljudi za to ne 
znaju. Nemaju svi Internet i ne prate svi to. Zašto mi to ne bi koristili, zašto se općina ne bi uključila pa makar 
medijski da informira o tome. Biti će i ovojnice, međutim ovo je drugo, ovo je sustav grijanja. Prema tome ja vam 
to predlažem, to nije nikakva ne znam kakva kampanja. Nemojte krivo shvatiti, ja to dobronamjerno govorim. Ne 
ću na pamet govoriti cifre o iznosima projekta, a to općinske službe provjere u roku od 2 sata, nije to problem.  
 Zlatko Bartolić – mi ćemo to provjeriti, ali htio bih reći gosp. Pavlekoviću da su naši ljudi jako dobro 
informirani u svim segmentima, vi bi se jako začudili što oni sve znaju. Ana i ja to jako dobro znamo što oni znaju, 
a što oni ne znaju, ali naravno obavijestiti ćemo ih putem web stranice o tome. 
 Slobodan Sajko – Samo jedno pitanje vezano uz sigurnost u prometu. Znak koji smo postavili u Kuzmincu 
se ne poštuje i dalje te da li postoji kakva mogućnost da se zatraži od policijske uprave da se kontrolira promet u 
vremenu od pola 6 do 7 ujutro gđa. Gordana isto zna i vidi što se tamo događa u Kuzmincu, te isto tako da se 
postavi nekakva patrola kod izlaza s te ceste jer će netko poginuti gore ako se nastavi ovako dalje. Dva dana za 
redom idem na posao, žmigavac dajem puno prije, skrećem lijevo i auto krene pretjecat bez zadrške, tu jedino 
policija može pomoći. Znak je napravljen i ne poštuje se. 
 Željko Čleković – pročelnica će obavijestiti policijsku postaju Zlatar Bistrica o navedenome. 
 

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
 

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 18:50 sati. 

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

 Predsjednik Općinskog vijeća  
                                                                                                                     Željko Čleković 


