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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 

KLASA: 021-01/18-01/04 
URBROJ: 2211/07-18-3 
Mihovljan, 20. 06. 2018.     
 

 ZAPISNIK 
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 20. lipnja 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 8 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. Darko Putar 
  6. Ivan Pavleković 
  7. Josip Vudjan 
  8. Slobodan Sajko 
 

Odsutni član Općinskog vijeća:         Davor Rafaj – opravdano 
 Dražen Pavleković – opravdano 
 Gordana Novak - opravdano 
Ostali prisutni:                                     -  Zlatko Bartolić – općinski načelnik Općine Mihovljan  
                                                               - Silvestar Vučković – zamjenik Općinskog načelnika 
 - Marinko Ljubičić – predsjednik udruge „NEC“ 
 - Neven Mutak – tajnik udruge „NEC“ 
 - 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.  

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi da se točka pod rednim brojem 6. Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem miče sa dnevnog reda. 

  Budući da nije bilo daljnjih dopuna i izmjena dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković 
dao je na glasovanje Prijedlog dnevnog red.  
                                                    
Općinsko vijeće je jednoglasno sa (8 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći  
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DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane  26. 4. 2018. godine, 
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća Općine Mihovljan, 
3. Odluka o asfaltiranju i presvlačenju nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan,  
4. Odluku o utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova za šišanje bankina na 

nerazvrstanim cestama i javnih površina malčerom 
5. Odluka o utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanje javne rasvjete 

na području Općine Mihovljan, 
6. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljim životinjama izvan prirodnog staništa na području Općine Mihovljan 
7. Zaključak za Miholjske dane 
8. Pitanja i prijedlozi. 

 

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

TOČKA 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 8.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 26. 04. 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26. travnja 2018. godine. Upitao je članove 
i članice Općinskog vijeća  imaju li primjedbe na zapisnik.  

Ivan Pavleković – Još jedanput sve skupa pozdravljam, naše goste na današnjoj sjednici. Izgleda da je 
došlo do greške kod pisanja ili prepisivanja zapisnika. Obzirom da je nas na sjednici bilo prisutno 9 i to je lijepo 
konstatirano, prve tri točke su glasane tako kako su glasane i to točno piše, međutim 5. točka piše 11 glasova za, 
pa 7. točka 11 glasova za, pa 8. točka 11 glasova za, 9., 10., 11., 12., 13. i 15. Točka 11 glasova za. Nije moglo 
biti 11 jer nas je bilo 9. Radi se o tehničkoj stvari, ali ja sam ju uočio pa molim da se to ispravi.  

Ana Spevec – zahvaljuje se na primjedbi   
          Budući da nije bilo daljnjih primjedbi na skraćeni zapisnik sa 8. sjednice, Općinsko vijeće Općine Mihovljan 
JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 26. 

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

TOČKA 2. 
Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća Općine Mihovljan,  

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

materijalima Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća Općine Mihovljan,te poziva 
v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 123 od 12.12.2017.g., a stupio je na snagu prvog dana od dana objave, 
odnosno 13.12.2017. godine.  

Člankom 33. navedenog Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
dužne uskladiti svoje Statute i druge opće akte s odredbama Zakona. 

Člankom 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ broj 05/13) propisano je da Odbor za statutarno-pravna pitanja i financije predlaže pokretanje postupka 
za izmjenu ili dopunu Poslovnika.  

Budući da se na 6. sjednici Općinskog vijeća donesena Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta 
Općine Mihovljan kojom je Statut usklađen sa navedenim Zakonom, potrebno je uskladiti Poslovnik sa Statutom i 
navedenim Zakonom.  

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 Odluka o 

izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća Općine Mihovljan, na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i 
čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 3. 
Prijedlog Odluke o asfaltiranju i presvlačenju nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluka o asfaltiranju i presvlačenju nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan te 
poziva općinskog načelnika i v.d. pročelnicu za uvod točke.  

   Ana Spevec - Općina Mihovljan kreće u postupak jednostavne nabave radova za asfaltiranje i 
presvlačenje asfaltnim slojem nerazvrstane ceste na području Općine Mihovljan.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – iznosi s obzirom da sam bio na sjednici Mjesnog odbora Kuzminec. 
   na kojoj je bio predložen još jedan put za asfaltiranje,  budući da on sada nije ušao u ovaj program. Radi se o 
putu Biškupi -  Skurjeni  - Burini, znači veza sa asfaltom dolje od Burina pa prema gore van. Ne znam koliko je to 
metara, s obzirom da sada nije ušao u program a Mjesni odbor ga je predložio interesira me stav načelnika kada 
će taj put ući u program i da li će uopće ući u program, da imamo informaciju. 

Zlatko Bartolić – sve skupa vas pozdravljam, naravno i naše današnje goste. Imali smo sastanak kad je 

bila komisija za putove, znao sam za taj put. Predsjednik Mjesnog odbora Kuzminec izašao je na teren vidjeti 

stanje puta. Taj put je dužine oko 300m, međutim taj put je neprohodan i prema riječima gospođe Biškup taj put 

nije već 30 godina taknut. Navodno na tom putu raste orah debeli 60cm. Ljudi bi morali posjeći zaraslo jer je to 

sad nemoguće napraviti. Na funkciji načelnika sam 12 godina i prije toga sam vozio za potrebe Općine i nikad se 

na taj put nije odvezao kamion kamenog materijala i vjerujem da taj put je trenutno nemoguće napraviti. Pošto je 

taj put oko 300m, neprohodan, a i gospođa je rekla da se taj put nema kome asfaltirati, mišljenja sam da to nije 

potrebno sad napraviti. Predsjednik mjesnog odbora Kuzminec rekao je mještanima da put urede, da posijeku 

granje i drveće te da će iduće godine vjerojatno ući u plan i program. 

 Ivan Pavleković – replika, nisam bio dolje pa ne znam u kakvom je stanju put. Pošto je tamo klizište 

moguće je da je zasipalo i taj put te da je stanje sad neprohodno. Međutim taj put je bio prohodan, i bio je nasipan 

sa kamenim materijalom za vrijeme mjesne zajednice, kada sam ja bio predsjednik mjesne zajednice. Znam da je 

taj put bio u funkciji, koristili su ga Skurjeni, Burini i Riseki za izlaz na Veternicu. Međutim ako sad taj put više nije 

potreban ljudima, ali sumnjam jer mislim da je potreban no nije se njih pitalo, ako je sada to nemoguće, prevelika 

bi bila investicija, šteta da se ne ide napraviti pola, pa još pola asfalta iduće godine jer svaki put je potreban. 

Trebalo bi više investicije jer je vjerojatno klizište napravilo svoje. 

 Zlatko Bartolić – htio bih još samo dodati da znate da je općinsko vijeće donijelo odluku uz izglasavanje 

proračuna da si građani kod asfaltiranja moraju platiti prijevoz sami, znači Općina daje sve osim prijevoza 

materijala i da neki moraju sufinancirati 10% koja cesta ne spaja nego ide direktno kroz selo. To su uvjeti koje 

moramo ispoštovati, jer to je odluka vijeća. Ako koji zaseok ili selo to neće biti u stanju napraviti predlažem da se 

daju ovlasti Mjesnom odboru da se ti metri preusmjere na taj isti Mjesni odbor, samo na drugi put. 

 

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

o asfaltiranju i presvlačenju nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
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o asfaltiranju i presvlačenju nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 4. 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova za šišanje 
bankina na nerazvrstanim cestama i javnih površina malčerom  
  

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 - dosadašnjem Izvršitelju obavljanja poslova za šišanje bankina na nerazvrstanim cestama i 
javnih površina malčerom izašao se Ugovor o obavljanju poslova, te Vam na temelju Zakona o komunalnom 
gospodarstvu predlažem raspisivanje novog natječaja za povjeravanje poslova za šišanje bankina na 
nerazvrstanim cestama i javnih površina malčerom na rok od 4 godine. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

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

utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova za šišanje bankina na nerazvrstanim 

cestama i javnih površina malčerom na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova za šišanje bankina na 
nerazvrstanim cestama i javnih površina malčerom, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 5. 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanje javne 
rasvjete na području Općine Mihovljan  
  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanje 
javne rasvjete na području Općine Mihovljan te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - dosadašnjem Izvršitelju obavljanja poslova za održavanje javne rasvjete na području Općine 
Mihovljan izašao se Ugovor o obavljanju poslova, te Vam na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu 
predlažem raspisivanje novog natječaja za povjeravanje poslova za održavanje javne rasvjete na rok od 4 godine.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Ivan Pavleković – s obzirom da produžujemo rok na četiri godine, postoji li mogućnost da Općina može 

raskinuti ugovor prije krajnjeg roka ukoliko građani ili Općina ne bi bila zadovoljna sa izvršavanjem usluga. 

Ana Spevec – da, postoji mogućnost navedena u Ugovoru 

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

o utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanje javne rasvjete na području 

Općine Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
 o utvrđivanju mjerila i objavi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanje javne rasvjete na 
području Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

 
TOČKA 6. 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te divljim životinjama izvan prirodnog staništa na području Općine Mihovljan  
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Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan prirodnog staništa na području Općine Mihovljan te poziva 
zamjenika općinskog načelnika  i v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec - Pravni temelj za donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Mihovljan je Zakon o 
zaštiti životinja („Narodne novine broj 102/17) i to: 

- članak 51. stavka 5. koji propisuje da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca propisuju općim 
aktom predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave 

- članak 62. stavak 5. koji propisuje da način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama 
propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave 

- - članak 49. stavka 4., koji propisuje da način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan 
prirodnog staništa propisuju općima aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave 

- Članak 84. stavak 1. koji propisuje da ako komunalni redar u nadzor nad provedbom općeg akta 
koji uređuje zaštitu životinja utvrdi povredu akta, ima pravo i obvezu naplatiti novčanu kaznu 
propisanu općima aktom predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 

Silvestar Vučković – sve vas skupa pozdravljam, a posebna mi je čast pozdraviti i naše goste. Prošle 
godine je izašao novi zakon o zaštiti životinja. Jedinice lokalne samouprave moraju u skladu sa tim zakonom pa i 
mi danas donijeti tu odluku. Naime, ovom odlukom se određuju minimalni uvjeti držanja kućnih ljubimaca koje 
njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s izgubljenim i 
napuštenim životinjama na području Općine Mihovljan. U ovoj odluci imamo i nadziranje provođenja ove odluke, 
koje provodi komunalni redar te ako dođe do neke neusklađenosti piše zapisnik, pa izdaje rješenje. Ako se po 
rješenju ne ispravi neusklađenost, komunalni redar ima ovlasti napisati novčanu kaznu. Novčane kazne koje su 
predviđene ovim zakonom u iznosu od 300,00kn – 2.000,00kn, naplaćene novčane kazne idu u proračun Općine 
Mihovljan. 
 Ivan Pavleković – malo koju odluku dobivamo ovako lijepo sročenu i detaljno opisanu. Ovdje je sve lijepo 
predviđeno, od uvjeta i načina držanja, način postupanja za divljim životinjama, zaštita životinja, nadzor i novčane 
kazne, sve je propisano. Sve je unutra lijepo nabrojano, nema što nema, deva, žirafa, ma i ima svašta, ali nisam 
vidio lisice, čagljeve ono što mi tu imamo, ono što nas smeta. Meni je osobno prije sada već mjesec dana lisica 
doma na dvorištu poklala šest kokoši u pola jedan sat popodne, dok se 20 metara niže igralo dijete. Nisam ja 
jedini, govorio sam o tome službeno na mjesnom odboru  Kuzminec i sad službeno govorim ovdje na općinskom 
vijeću. Općina bi trebala brinuti i o takvim divljim životinjama pa je ova točka dnevnog reda došla ko naručena. 
Čitao sam dva tri put i nisam našao te životinje unutra, neće ih nitko stavljati unutra pošto je to propisano 
zakonom. Trebalo bi se pozabaviti onim životinjama, zvijerima koje tu obitavaju, koje tu jesu i koje tu prijete 
selima. Očito je da nema više fazana po šumama gdje one žive pa idu po selima. Već je toliko štete napravila na 
divljači da se mora hraniti na selu i već se toliko udomaćila ili su toliko brojne da se ne boje doći i po danu u selo 
pa rade strah u selu. To je opravdani strah, a radi i štetu. Ne daj Bože da se dogodi kakva šteta djetetu ili nekome 
drugome, ili dođe kakva bijesna lisica ili nešto takvoga pa se dogodi još veće zlo. Mislim da bi službeno trebalo 
krenuti po tome i početi postupati zajednički sa veterinarskom stanicom, sa lovačkim društvom i ne znam koje sve 
institucije treba uključiti, ali apsolutno treba napraviti malo reda oko toga i tih životinja koje tu stvarno remete 
svakodnevni mir i život naših ljudi. 
 Silvestar Vučković – malo pobliže ću objasniti, pa da bude svima jasnije. Prilog dva govori o kućnim 
ljubimcima, a  lisica ne spada u kućne ljubimce.  
 Ivan Pavleković – pod prilogom dva piše popis opasnih i  potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a ja tu 
lisicu ni čaglja nisam našao, a ima drugih pobrojanih. 
 Silvestar Vučković - postoje dvije vrste tih potencijalno opasnih životinjskih vrsta, članak 32. govori da 
kućni ljubimci koji se nalaze na popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta koji pripadaju zaštićenim i 
koji pripadaju nezaštićenim vrstama. Morali bi kod Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša izvaditi popis 
zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Zaštićene vrste se mogu držati kod kuće ali bi morale biti registrirane kod 
ministarstva, a one koje su nezaštićene bi se morale u roku od 90 dana prijaviti JLS i tek tada ih čovjek može 
držati do njihove smrti. 
 Ivan Pavleković – meni to nije sporno, zaštićeno ili nezaštićeno, meni je sporna lisica na mojem dvorištu. 
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 Silvestar Vučković – to vam je pod člankom dvadesetčetiri divljač. Mi na našem području imamo 
zaštićenih i strogo zaštićenih životinjskih vrsta 
 Zlatko Bartolić – htio bih se ukratko osvrnuti na ovaj problem sa lisicama. S tim problemom se muče sva 
lovačka društva na području županije, pa tako i Hrvatske. Nedavno na skupštini lovačkih saveza KZŽ svi 
predsjednici postavljali su takva pitanja. Lisice su postale problem i lovci to znaju ali ih zakon ograničava jer u 
naselju ne smiju pucati bez policijskog nadzora.  Kad se vidi lisica u selu, procedura je takva da bi osoba prvo 
morala nazvati policiju da ona osigura mjesto, a lisica bi valjda trebala čekati da oni to odrade pa da mogu doći 
lovci i ustrijeliti. Ide novi zakon o lovstvu da bi se moglo pucati 150 metara od naselja pa ćemo vidjeti. 
 Silvestar Vučković – lisice su problem na našem području i građani imaju zatvorene kokoši. Prijašnjih 
godina nije bila vakcinacija lisica pa su se same, sada EU financira vakcinaciju lisica koja je bačena po cijeloj 
Hrvatskoj putem aviona i bjesnoća nema te se one razmnožavaju. Vjerujem da bude novi Zakon predvidio 
rješavanje lisica i da bude kvota odstrela lisica. 

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

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 

životinjama izvan prirodnog staništa na području Općine Mihovljan na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
 

ODLUKU 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
te divljim životinjama izvan prirodnog staništa na području Općine Mihovljan, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
 

TOČKA 7. 
Zaključak za Miholjske dane  
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Zaključka Miholjski dani, te poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić  iznosi da se bliži Dan općine i župe Mihovljan, te povodom obilježavanja tih dana daje 
prijedlog da se za provedbu pripremnih radnji za obilježavanje dana općine imenuje povjerenstvo koje je 
navedeno u Zaključku. 

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

Miholjski dani na glasanje. 
 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
za Miholjske dane, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 8. 
 

Pitanja i prijedlozi 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 
Ana Spevec – objašnjava da je došao zahtjev od sportsko rekreacijskog kluba „NEC“ za financijskom potporom . 
Marinko Ljubičić – na početku Vas sve lijepo pozdravljam i drago nam je da imamo priliku prezentirati što smo sve 
kao udruga napravili i što planiramo napraviti. Jedno par riječi ću Vam reći o SRK „NEC“ prošle godine u 
četverom mjesecu napravila se odluka da se pokrene sportsko rekreacijski klub sa idejom promicanja sporta i 
zdravoga života , prvenstveno se misli na djecu, tako smo i počeli djelovati. Prvi program koji smo prošle godine 
ostvarili je kamp u suradnji sa dinamom za djecu iz čitavog zagorja i šire, iz varaždinske županije i zagrebačke 
županije, smatramo da je projekt jako lijepo prošao, općina, cijelo mjesto i svi ostali sudionici su jako pozitivno 
reagirali na taj projekt. Svaki drugi dan je bilo oko 300 do 500 ljudi sa strane koji su pratili svoju djecu. Ove godine 
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smo isto organizirali kamp koji kreče sljedeće nedjelje i trajati će 14 dana. Osim toga pokrenuli smo prošle godine 
i aerobik gdje se skupilo 20 žena koje se do tada nisu poznavale niti družile. Ideja nam je i trudimo se pokrenuti 
školu tenisa za djecu, učlanili smo se u županijski teniski savez gdje ćemo dobiti mogućnost da djeca od 7 do 10 
godina besplatno treniraju uz pomoć trenera koji na državnom nivou ima jake rezultate. Planiramo pokrenuti i 
stolnotenisku sekciju, tu se zahvaljujemo općini na podršci, u daljnjem planu rada nam je nekakva ideja izrade 
pješačkih i biciklističkih staza što uz sport ide i na nekakvu turističku ponudu. Pošto smo jako mlada udruga koja 
djeluje samo godinu dana bilo nam je jako teško, krenuli smo bez financijske podrške, a za objekt koji smo 
napravili bila su velika ulaganja. Dobili smo krajem godine i podršku od općine, ali jako puno se investiralo, preko 
200.000,00 kn da napravimo preduvjet da imamo sjedište udruge sa sanitarnim čvorom i svlačionicom. I ove 
godine smo počeli sa tim radovima. Uputili smo zahtjev  prema općini za pomoć, da nas još malo podrže sa 
nekakvim financijskim dijelom vezanim uz komunalije koje su tu, npr. Struja i sl. Dosta smo pričali sa načelnikom i 
zapravo želimo da nekakve normalne parametre, da se veli da lije interes da se takva stvar razvija ovdje, da li 
želimo da se radi s djecom? Mi ne radimo predstave za sebe koji igramo tenis već gledamo malo šire tu stvar, kao 
ozbiljni članovi, oni koji su na svojim poljima postigli neke svoje određene stvari, ko mještani mjesta smatramo da 
možemo dati nekakav dugoročni svoj doprinos mjestu, ne može se kroz godinu dana ništa puno napraviti ali 
nekakav temelj priče dugoročno stvarno tu jesu i stime smo vas htjeli upoznati. 
Neven Mutak – mogu se samo na Marinka nadovezati, općina nam je stvarno pomogla i pratila nas od početka 
prvog dana i na tome smo zahvalni, mi nismo tu samo došli moliti za financijsku pomoć, naravno da bi nam 
dobrodošlo, htjeli smo prenijeti percepciju za koju znamo da nismo nekakvi ljudi koji koriste novac za svoju neku 
reputaciju nego da smo stvarno imali u ovih godinu dana u kratkom vremenu par ozbiljnih projekata da je ova 
škola nogometa i medijski popraćena i uz vašu podršku ja se nadam da možemo još puno više napraviti. 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković – zahvaljujem se gostima na prezentaciji, predlažem da mi sada ne 
idemo u izglasavanje odluke jer nemamo pripremljeni nikakav prijedlog o tome. Vjerujem da načelnik u suradnji sa 
općinskim vijećem bude napravio sve što je moguće i potrebno ako to doista zaživi i nastavi djelovati kamp za 
djecu i dr. Općina je spremna svaki takav projekt podržati. 
Marinko Ljubičić – mi smo sada ovako površinski vam objasnili o djelovanju udruge nismo vas htjeli opterećivati 
previše zbog vremena, ali postoji jasno razrađen petogodišnji plan gdje želimo biti sa nekakvim rezultatima, a 
posebno jer smo mala sredina i tu se da dosta napraviti što smo i dokazali u kratkom roku putem kampa. 
Stjepan Svetec – pozdravlja goste i njihovu sportsku udrugu, pošto i sam vodim jednu udrugu i znam kako je kada 
nemaš financijskih sredstava, čestitam vam i pozdravljam na vašem poslu, radu i trudu, što ulažu i što će 
napraviti, suglasan sam da se nađe nekakvo rješenje i ako se može financijski pomoći da se pomogne. 
Ivan Pavleković – čekao sam da načelnik nešto kaže pošto on vrši razgovore sa predstavnicima udruga i da li 
raspolaže sa sredstvima. U vijeću smo opozicija, ali ne znači da smo opozicija ovome što se događa u 
Mihovljanu, mi to pratimo, pozdravljamo i apsolutno ćemo podržati sve takve daljnje aktivnosti , normalno u okviru 
financijske mogućnosti općine i proračuna. Vodeći računa o tome da nekakva ravnoteža uvijek mora biti. To je  
ova udruga, mi ju gledamo pozitivno, vidimo rezultate, ali kako vele ljudi da ne bude to godinu dvije trajalo pa 
odjednom prestalo ili bude stalo. Znam, da će stati , ako mi to kao općina nećemo podržati, znam jer sam 
sudjelovao u mnogim udruzi ma. Meni je drago da postoji takva udruga, međutim da bi mi u vijeću mogli donijeti 
nekakvu odluku, morali bi razgovarati, razmotriti i imati na uvid nekakav vaš program gdje bi vidli što vi ubiti i kako 
ste to zamislili, čemu težite i što konkretno očekujete od općine, a općinsko vijeće onda bi moglo reći ovo može, 
ovo ne može i dr. Uvijek do sada je bilo da kada je bilo volje da se našla i mogućnost. Čestitam svima vama 
mladima što ste se primili posla i što se odričete svojeg slobodnog vremena i novaca, ali bez takvog rada i bez 
takvih ljudi ne bi bilo udruga, zato treba takve ljudi podržavati, mi u SDP-u ih podržavamo. 
Silvestar Vučković – pozdravljam ovu inicijativu udruge NEC i pozdravljam n njihov rad i vidi se da taj rad ima 
nekakvu perspektivu za naprijed, tu je puno rada, puno odricanja, ali ima i puno planova i ovo što je napravljeno 
sa školom dinama za svaku pohvalu. Ono što je najbitnije radi se sa djecom na pravi način, razvoj jedne tjelesne 
kulture, zdravstvene kulture, stručni pedagoški rad, vidimo gdje nam danas djeca završavaju i postaju ovisni o 
table tima i mobitelima. Ovu inicijativu pozdravljam i podržavam. 
Zlatko Bartolić – upoznat sam sa tom idejom, došao nam je zahtjev za financijskom pomoći, pozvao sam 
predstavnike udruge NEC da dođu na općinsko vijeće i da malo obrazlože što se radi u toj udruzi. Vidimo da 
udruga lijepo radi, da ima projekte i planove i zato dajem prijedlog općinskom vijeću, ako će se složiti da donesu 
zaključak o financijskoj potpori udruzi „NEC“ pošto nam je jedan dio sredstava kao zaliha ostala pod stavkom 
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udruge, te da pomognemo ovoj mladoj udruzi da mogu nastaviti raditi, a idući put kada će biti natječaj za udruge 
da malo više opiše što su napravili i što će napraviti. 
Marinko Ljubičić – u budućnosti bismo vam htjeli prezentirati naš rad zato jer imamo puno ideja i mislimo da 
možemo ostvariti ih uz dobru volju. Imamo zamišljene projekte za sredstva koje bi možda mogli povući iz EU ili 
natječaja LAG-a. Rezultat je jedino mjerilo rada. Bitna nam je vaša podrška  i razumijevanje. 
Neven Mutak – zahvaljujem se svima na razumijevanju, molimo Vas da kažete po mjesnim odborima da su svi 
dobro došli bez ikakve najave u našu udrugu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je na temelju zahtjeva udruge „NEC“ Prijedlog 
Zaključka na glasanje. 

 

Općinsko vijeće je  JEDNOGLASNO sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
 
 

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori udruzi „NEC“ , u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
Da se prema mogućnostima općinskog proračuna iz stavke udruge dodjeli udruzi NEC financijska potpora. 
 
Ivan Pavleković – postavlja pitanje dječje igralište Kuzminec? U Mihovljanu i Gregurovcu  postoje dječja igrališta, 
Kuzminec očekuje isto tako, predlažem općinskom vijeću i načelniku da se stavi u program za ovu godinu i da se 
krene sa dobavom, kupnjom ili donacijom zemljišta za dječje igralište. Molim Vas da se krene u te aktivnosti, to je 
prijedlog SDP-a. 
Zlatko Bartolić – mjesni odbor Kuzminec bi si trebao naći prostor, razgovarao sam sa projektantom da nam 
napravi idejne projekte za dječja igrališta u Kuzmincu i Frkuljevcu Mihovljanskom. Kroz kojih mjesec dana biti će 
raspisan natječaj LAG-a za dječja igrala i smatrao sam da ćemo se na taj natječaj prijaviti, samo moramo naći 
mjesto i dobiti zemljište. 
Ivan Pavleković – u kojoj je fazi realizacija Eko-otoka u Kuzmincu? 
Zlatko Bartolić – u izgradnji je, kroz mjesec dana Komunalac bi trebao izbetonirati.  
 
 

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
 

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 20:20 sati. 

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

 Predsjednik Općinskog vijeća  
                                                                                                                     Željko Čleković 


