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Z A P I S N I K

sa  19.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine  Orehovica,  održane  14.06.2012.  godine  u  Vijećnici  Općine 
Orehovica s početkom u 20.00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec pozivom broj: klasa: 021-05/12-01/2 
ur.broj: 2109/22-12-01-1 od 06.06.2012. godine
             Nazočni vijećnici: Erika Baranašić, Miroslav Bezek, Franjo Gajnik, Marko Hunjadi, Zdravko 
Klinec,  Vlado  Kolar,  Silvo  Kozjak,  Tomo  Kovač,  Željko  Martinec,  Branko  Sušec,  Snježana  Šafarić, 
Krunoslav Vuk, općinski načelnik Franjo Bukal te Viktor Pintarić, zamjenik načelnika.
         Osim vijećnika i zamjenika načelnika sjednici su nazočili: Mihaela Pancer Zadravec, članica Radnog 
tima  za  osnivanja  LAGa,  predstavnica  REDEE  d.o.o.  –  Regionalne  razvojne  agencije  Međimurje,  te 
službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica  Mirjana Sečan u svojstvu zapisničara te Renata 
Božek.

Sjednicu  je  otvorio  predsjedavajući  Branko Sušec  pozdravom svima  nazočnima.  Prebrojavanjem 
prisutnih vijećnika predsjedavajući je utvrdio da sjednici  prisustvuje 12 vijećnika te  da postoji  kvorum. 
Pozdravio je posebno gošću Mihaelu Pancer Zadravec te dao riječ općinskom načelniku.

Franjo Bukal pozdravio je sve prisutne, posebno gošću iz REDEE. Rekao je da mu je drago da su 
donjomeđimurske  općine  i  Grad Prelog prepoznali  važnost  i  potrebu osnivanja Lokalne  akcijske grupe. 
Općina Orehovica, s obzirom na smještaj, najprije je bila planirana kao članica LAGa kojeg bi osnovale 
općine  središnjeg  Međimurja,  ali  je  ipak  prevagnula  veća  suradnja  sa  regijom  donjeg  Međimurja. 
Osnivanjem LAGa svim članicama otvara se mogućnost korištenja sredstava europskih fondova koja nije 
moguće  koristiti  bez  LAGa.  Odluku  o  osnivanju  LAGa  donosi  Općinsko  vijeće.  Uz  koristi  koje  nudi 
članstvo u LAGu, Općina će preuzeti i financijske obveze. Naime, LAG predviđa zapošljavanje tajnika koji 
bi obavljao poslove pisanja natječaja za članove grupe. U vezi sa time nastaju troškovi plaće, kao i troškovi 
opremanja radnog prostora te tekući troškovi. Također, LAG je dužan izraditi svoju strategiju razvoja. 

Mihaela Pancer Zadravec pozdravila je sve prisutne. Obavijestila je da je u Narodnim novinama broj 
53 iz 2012. objavljen je Pravilnik o provedbi mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog 
razvoja«  unutar  IPARD  Programa  kojim  je  uređeno  pitanje  LAGova,  odnosno  njihovo  osnivanje  i 
djelovanje. LAG se osnivao kao udruga koju osim Općine Orehovica osnivaju Grad Prelog, Općina Donja 
Dubrava, Općina Donji Kraljevec, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Kotoriba te Općina 
Legrad a nositi će ime Lokalna akcijska grupa "Međimurje donje". Osnivanje LAGa nije obaveza, a nosi 
mnoge koristi. Najesen se očekuje prvi natječaj na koji će naš LAG moći kandidirati projekt temeljem kojeg  
može osigurati neto plaću tajnika (maksimalno do 200.000,00 kn) za prvu godinu i neke od tekućih troškova 
(telefon, internet), a također može kandidirati i neke manje projekte kao što su izrada određenih dokumenata 
(maksimalno do 250.000,00 kn). Razliku do bruto plaća pokrivaju članice LAGa. Osim koristi koje imaju 
Općine, korist mogu ostvariti i obrtnici i poljoprivrednici koji kandidiraju svoje projekte unutar IPARDa 
budući  da  mogu  ostvariti  dodatne  bodove  ukoliko  dolaze  sa  područja  određenog  LAGa.  Također  je 
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obavijestila da je provedena anketa između jedinica lokalne samouprave u Međimurskoj županiji, te da je 
osnivanje LAGova dobilo 100%-tnu podršku.

Branko  Sušec  okarakterizirao  je  LAG kao  malu  razvojnu  agenciju.  Naglasio  je  kako  je  prijeko 
potrebno osnovati LAG budući da je Općina Orehovica uvijek sama pisala projekte za fondove EU, bez 
vanjskih konzultanata. Smatra kako su donjomeđimurske jedinice lokalne samopuprave postale pokretači 
cijele županije. 

Zanimalo ga je koliko će Općina Orehovica sudjelovati u hladnom pogonu LAGa. Mihaela Pancer 
Zadravec odgovorila je da postoji više praksi postojećih LAGova glede sudjelovanja članica u troškovima. 
Neki LAGovi imaju članarine  koje su iste  za sve članove grupe,  drugi pak su članarinu vezali  uz broj  
stanovnika, uz proračunske prihode, i sl. 

Franjo Bukal rekao je kako Općina Orehovica već ima iskustvo sa zapošljavanjem u sklopu projekta 
financiranog  iz  EU  fondova  kroz  provedbu  projekta  ROKIC:"DROM".  Rekao  je  kako  je  već  načelno 
raspravljano o članarini unutar LAGa, te da je zauzeo stav da članarina nipošto ne može biti ista za sve 
članove grupe. Daljnje rasprave o ovoj temi nije bilo. Mihaela Pancer Zadravec zahvalila se na pozivu te je 
napustila sjednicu u 20.40.

Silvo Kozjak pitao je može li se što poduzeti po prigovoru Sofije Bratuša iz Vularije, Prvomajska 42, 
na drvo koje raste u susjednom dvorištu vlasnika Josipa Božića, Prvomajska 44, Vularija. Naime, radi se o 
vrlo visokom boru koji  doseže čak krov susjedne kuće te  prijeti  da će se  srušiti  na istu.  Franjo Bukal 
odgovorio je kako je Josip Božić, temeljem zahtjeva Sofije Bratuša, kontaktiran 2008. godine, te je sa istim 
obavljen razgovor u Općinskom uredu u kolovozu 2008. gdje se je on izjasnio da je drvo njegovo i na 
njegovoj parceli te da će ga srušiti kad će sam smatrati da ga treba srušiti. S obzirom da drvo ne ugrožava 
javne površine i  promet,  Općina nema nikakvih  ingerencija  za postupanje po ovom pitanju.  Stranka S. 
Bratuša upućena je na pokretanje privatne tužbe.

Silvo Kozjak također je pitao što se može napraviti glede zapuštenih gruntišta na kojima se ne kosi  
trava i na kojima se zadržavaju štetnici.  Franjo Bukal odgovorio je da Općina intervenira opomenom na 
svaku dojavu o takvom dvorištu prema vlasniku, ako se on zna.

Daljnjih pitanja nije bilo te je aktualni sat završen u 20.43.

Predsjedavajući je prisutnima predložio dnevni red koji su vijećnici primili uz poziv za sjednicu. 

D N E V N I  R E D

1. Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog Vijeća Općine Orehovica,
2. Donošenje Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu "Međimurje donje",
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Orehovica,
4. Donošenja  Plana  davanja  koncesija  za  2013.  godinu  te  Trogodišnji  plan  davanja  koncesija  za 

razdoblje 2013.-2015.,
5. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika Općine Orehovica,
6. Donošenje Odluke  o imenovanju predstavnika – kandidata za člana Nadzornog odbora u Društvu 

Međimurske vode d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odovodnju,
7. Zamolbe:

a. Miljenko Požgaj, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade,
b. Zvonimir i Martina Vrbanec za Luciju Vrbanec – sufinanciranje osobnog asistenta,

8. Izvješća - Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 15.03.2012. - 08.06.2012. godine,
9. Informacije:

- Stanje sigurnosti za ožujak i travanj 2012. ,
- Proslava Dana Općine Orehovica 23.06.2012.

10. Razno.
Predsjedavajući je predložio slijedeću izmjenu i dopunu dnevnog reda:
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Dodaje se nova točka 7. Dnevnog reda:
7. Odluka o  izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Romskog naselja Orehovica
Dosadašnje točke 7. - 10. postaju točke 8. - 11.
Također, mijenjaju se prijedlozi slijedećih odluka:
1. Donošenje Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu "Međimurje donje"
6.  Donošenje  Odluke  o  imenovanju  predstavnika  –  kandidata  za  člana  Nadzornog  odbora  u  Društvu 
Međimurske vode d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odovodnju

Predsjedavajući je dao na glasovanje dnevni red kojeg su vijećnici zaprimili uz poziv na sjednicu sa 
predloženom izmjenom i dopunom dnevnog reda. Dnevni red sa izmjenom je jednoglasno usvojen.

Ad.1.  Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica

Predsjedavajući je prisutne pozvao na raspravu glede zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 
održane 20.03.2012.  Rasprave nije bilo.

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno.

Ad.2. Donošenje Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu "Međimurje donje"

Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal. 
Franjo Bukal rekao je kako ovu inicijativu smatra jako dobrom, budući da su koristi za Općinu 

Orehovica vrlo velike. Rekao je kako će se potruditi da financijske obveze Općine Orehovica budu 
minimalne.

Branko Sušec rekao je kako ovom odlukom Općinsko vijeće daje ovlast Općinskom načelniku na 
poduzimanje radnji za osnivanje LAGa, a Vijeće će ili odlučivati o ili biti upoznato sa daljnjim koracima. S 
obzirom da je su dužnosnici i djelatnici Općine Orehovica općinske projekte uvijek radili sami, najčešće u 
prekovremenim satima, često sa nedovoljno znanja, ali sa velikim uspjehom, dobro je što će Općina konačno 
imati kapacitet za pisanje projekata od strane stručne osobe. 

Tomo Kovač pitao je kako je došlo do cijepanja na predložene LAGove. Branko Sušec rekao je kako 
se najprije gledao geografsko područje te postojeća povezanost općina. Za pristup  LAGu Međimurje donje 
želju su izrazile i Općina Mala Subotica, Dekanovec, Domašinec i Podturen, ali nisu ušle. Općina Legrad 
priključila se zbog nedovoljne povezanosti sa središtem svoje županije, Koprivnicom.

Daljnje rasprave nije bilo.
Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu "Međimurje 

donje"na glasovanje.
Odluka o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu "Međimurje donje" prihvaćena je jednoglasno.

Ad.3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine 
Orehovica

Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal. 
U odluci koje je Općinsko vijeće donijelo na 13. sjednici 05.05.2011. u članku 3. došlo je do omaške 

u dijelu koji se odnosi na određivanje visine kom.doprinosa za otvorene građevine. Naime, isti je utvrđen u 
visini od 5 kn/m3, dok se prema čl. 31.st.10 Zakona o komunalnom doprinosu isti za otvorene građevine 
obračunava po m2. Do pogreške je došlo samo prilikom pisanja mjerne jedinice, u ostalim dijelovima članak 
je ispravan.

Dopuna članka 6. odnosi se na slučajeve u kojima je zbog javng interesa i općeg dobra potrebno u 
pojedinim slučajevima osloboditi privatne investitore od plaćanja komunalnog doprinosa za (npr. potrebno 
je otkupiti zemljište za izgradnju trafostanice, a vlasnik zemljišta je u isto vrijeme obveznik kom. doprinosa i 
kao uvjet prodaje navodi oslobođenje od plaćanja kom. doprinosa). 
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Erika Baranašić pitala je smije li podloga otvorene građevine o kojoj se govori u članku 3. Odluke 
biti betonirana. Franjo Bukal odgovorio je potvrdno.

Daljnje rasprave nije bilo.
Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

Općine Orehovica na glasovanje.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Orehovica prihvaćena je 

jednoglasno.

Ad.4. Donošenja Plana davanja koncesija za 2013. godinu te Trogodišnji plan davanja 
koncesija za razdoblje 2013.-2015

Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal. 
Općinsko vijeće na svojoj je 4. sjednici održanoj 23.12.2009. donijelo odluku o davanju koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama 
na području Općine Orehovica koncesionaru Eko usluge Ivan Vurušić, Poljska 1, Orehovica na vrijeme do 
31.12.2012. godine. Koncesijska naknada iznosi 4.899,00 kn prema važećoj ponudi koncesionara, a plaća se 
kvartalno. S obzirom na skorašnji istek ugovora o obavljanju ove komunalne djelatnosti potrebno je donijeti 
plan kao u prilogu kako bi se postupak davanja koncesije mogao sprovesti sukladno Zakonu o koncesijama 
(NN 125/08).

Također, na 4. sjednici održanoj 23.12.2009. Općinsko vijeće donijelo je odluke o davanju koncesije 
za slijedeće komunalne djelatnosti:

1. obavljanje dimnjačarskih poslova,
2. održavanje groblja i prijevoz pokojnika.

Ugovor o davanju koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja  dimnjačarskih poslova dodijeljeno 
je Dimnjačarskom obrtu "Dimos" iz Strahoninca na vrijeme od 5 godina počevši od 20.01.2009. 
Koncesijska naknada iznosi je 12.000,00 kn godišnje prema važećoj ponudi koncesionara, a plaća se 
kvartalno.  Za ovu komunalnu djeltanost predviđeno je davanje koncesije u 2014. godini na vrijeme od 5 
godina.

Ugovor o davanju koncesije za komunalnu djelatnost održavanje groblja i prijevoz pokojnika 
dodijeljen je Klesarskoj radioni vl. Željka Kovača iz Orehovice na vrijeme od 5 godina počevši od 
20.01.2009. Koncesija je dodijeljena bez naknade. Za ovu komunalnu djelatnost predviđeno je davanje 
koncesije u 2014. godini na vrijeme od 5 godina.

Preloženi trogodišnji Plan se može mijenjati i dopunjavati.
Franjo Bukal rekao je kako je, unatoč koncesiji za  crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda iz 

septičkih  i  sabirnih  jama  na  području  Općine  Orehovica,  zabilježen  velik  broj  prekršitelja  Odluke  o 
agrotehničkim mjerama koji bez koncesije, privatnim cisternama, odvoze fekalne vode na oranice, livade, u 
šume i sl. Općina po dojavama građana redovito urgira opomenama.

Rasprave nije bilo.
Predsjedavajući je dao prijedlog Plana davanja koncesija za 2013. godinu te Trogodišnji plan davanja 

koncesija za razdoblje 2013.-2015 na glasovanje.
Plan davanja koncesija za 2013. godinu te Trogodišnji plan davanja koncesija za razdoblje 2013.-

2015 prihvaćeni su jednoglasno.

Ad.5. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika Općine Orehovica

Prijedlog odluke podnosi predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec.
Donošenjem Odluke o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela  Općine  Orehovica  (SGMŽ  22/11)  utvrđena  je  nova  osnovica  za  izračun  plaća  službenika  i 
namještenika Općine Orehovica u iznosu od 5.191,00 kuna. Odlukom o osnovici i koeficijentu za obračun 
plaće načelnika Općine Orehovica propisana je osnovica od 5.413,37. Kako prilikom obračuna plaća iz 
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tehničkih razloga (programski) nije moguće provesti dvije različite osnovice potrebno je prići donošenju 
nove odluke te korigirati osnovicu, a time i koeficijent, da bi umnožak osnovice i koeficijenta za obračun 
plaće ostao isti kao i s prijašnjom osnovicom i koeficijentom.

Nova osnovica utvrđena je u iznosu od 5.191,00 kuna, a novi koeficijent za obračun plaće iznosi 
1,67. Bruto plaću načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža , ukupno najviše za 20%.

Rasprave nije bilo.
Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika Općine 

Orehovica na glasovanje.
Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika Općine Orehovica prihvaćena je 

jednoglasno.

Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika – kandidata za člana Nadzornog odbora u 
Društvu Međimurske vode d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju

Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal. 
2009. godine Skupština Društva Međimurske vode d.o.o. izabrala je svoj Nadzorni odbor, sukladno 

Društvenom ugovoru. Prema istome, grupe članove mogle su predložiti svoje kandidate. Članice grupe u 
kojoj  se  tada  nalazila  Općina  Orehovica  izabrale  su  Općinskog  načelnika  Franju  Bukala  za  svog 
predstvanika u NO na vrijeme od 3 godine, odnosno do 2012. godine. Kandidati se unutar grupe predlažu po 
načelu rotacije  pri  čemu se nastoji  da svaka Općina dobije svoj mandat.  Novim Društvenim ugovorom 
Općina  Orehovica  je  uz  općine  Podturen,  Vratišinec,  Malu  Suboticu,  Belicu,  Domašinec,  Dekanovec  i 
Pribislavec članica 7. grupe članova Društva. S time u vezi 13.06.2012. održan je sastanak u Pribislavcu na 
kojem je općinska načelnica Pribislavca Višnja Ivačić predložila da kao predstavnica 7. grupe upravo ona 
bude predložena u NO Međimurskih voda. Osim Male Subotice, sve su članice podržale ovaj prijedlog. 
Razlog nepodrške Općine Mala Subotica je bila njihova želja da za kandidata bude predložen Općinski 
načelnik Općine Mala Subotica Vladimir Domjanić. S obzirom da je u razdoblju od 1993. do 2012. Općina 
Mala  Subotica  već  imala  2  načelnika  u  NO  Međimurskih  voda,  a  Općina  Pribislavec  zbog  kasnijeg 
izdvajanja iz sastava Grada Čakovca još nikad nije bila u NO Međimurskih voda, 7 članica je podržalo 
kandidaturu Višnje Ivačić. Franjo Bukal također je rekao da član NO koji je ujedno i Općinski načelnik ne 
prima nikavu naknadu za rad osim putnih troškova, a u obavljanju ove funkcije traži se velika predanost i 
stručnost. Također, rekao je da Zakon o sukobu interesa i dalje ne dopušta da za člana NO bude izabran 
općinski  načelnik,  no stav je 7.  grupe da nitko ne može bolje zastupati  interese  potrošača  od njihovog 
načelnika. Osvrnuo se i na svoj trogodišnji rad u NO te je rekao kako je u tom razdoblju izmjenjen Društveni 
ugovor te su 3 puta smanjivane plaće vodećih ljudi Društva, sve na dobrobit potrošača.

Branko  Sušec  također  je  naglasio  kako  je  za  rad  u  NO  potrebna  velika  požrtvovnost  i  dobro 
poznavanje tematike.

Daljnje rasprave nije bilo. 
Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke  o imenovanju predstavnika – kandidata za člana Nadzornog 

odbora u Društvu Međimurske vode d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju na 
izglasavanje.

Odluka o imenovanju predstavnika – kandidata za člana Nadzornog odbora u Društvu Međimurske 
vode d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju prihvaćena je jednoglasno.

Ad.7. Odluka o  izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Romskog naselja Orehovica

Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Općine Orehovica Franjo Bukal. 
14.06.2012. održan je sastanak u Međimurskoj županiji  kojem su, između ostalih,  prisustvovali  i 

Općinsko načelnik Franjo Bukal, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Međimurske 
županije Stjepan Baranašić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije Mirjana Pintar, 
projektantica  Božica  Magdalenić  (projektirala  Glavni  projekt  izgradnje  prometnica  u  Romskom naselju 
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Orehovica) te je donesen zaključak da je potrebno prići izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
Romskog naselja Orehovica (SGMŽ 04/06) iz razloga što u isti kao i u Glavni projekt izgradnje prometnica 
u Romskom naselju Orehovica nije predviđena izgradnja ceste – ulice Vladimira Nazora koja spaja malo  
romsko naselje sa asfaltiranim dijelom iste ulice. Franjo Bukal rekao je kako je do ove omaške došlo bez 
krivnje  Općine,  a  odgovornost  za  propust  je  isključivo na projektantu  i  Upravnom odjelu za prostrono 
uređenje i gradnju. Iz tog razloga Općina Orehovica ne želi snositi troškove izrade izmjena i dopuna DPUa 
bez koje komunalna infrastruktura neće dobiti uporabnu dozvolu. 

Krunoslav Vuk rekao je kako je nastala jako loša situacija u kojoj  Općina nije znala što stoji  u 
projektu, a kad je i sam tražio objašnjenje od županijskih institucija o tome zašto navedena dionica nije 
uglavljena u projekt rečeno mu je da nije bilo dovoljno sredstava. Franjo Bukal također je dodao kako je 
Općina Orehovica u cjelokupnom projektu izgradnje komunalne infrastrukture u vrlo nezavidnom položaju 
budući da se svugdje navodi kao investitor, a odbijaju se svi zahtjevi dostavom podataka o izgradnji, kao što 
su npr.  troškovnici.  Glede radova u Romskom naselju  rekao je  da se  trenutno čekaju novci  za odštetu 
vlasnicima koliba koje su predviđene za rušenje. Krunoslav Vuk pitao je ima li ikakve mogućnosti da se u 
ove izmjene i dopune DPUa uključe i kuće koje su izgrađene van granica građevnog zemljišta kako bi im se 
dala mogućnost da se legaliziraju. Franjo Bukal rekao je da ne budući da su granice određene Prostornim 
planom uređenja Općine Orehovica koji je po važnosti iznad DPUa. Miroslav Bezek rekao je da je potrebno 
inzitirati da Općina Orehovica ne plati ovu obvezu.

Daljnje rasprave nije bilo. 
Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke  o  izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 

Romskog naselja Orehovica na izglasavanje.
Odluka o  izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Romskog naselja Orehovica prihvaćena 

je jednoglasno.

Ad. 8. Zamolbe

a. Miljenko Požgaj, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade
          Miljenko Požgaj  iz  Orehovice,  Braće  Radić  9,  uputio je  Općinskom vijeću molbu za 

ukidanjem komunalne naknade za objekte koje je koristio za  intenzivni uzgoj svinja kojim se prestao baviti  
u  prosincu  2011.  godine.  Radi  se  o  objektu  površine  100,00  m2 za  koji  se  godišnje  plaća  150,00  kn 
komunalne naknade.

            Franjo Bukal rekao je kako je zaduženje za ovu godinu obveznicima dostavljeno krajem  
ožujka 2012. te da promjena podataka za obračun nije dojavljena u zakonskom roku od 15 dana.  Predlaže 
da se za ovu godinu naknada plati, a da se oslobodi od slijedeće godine nadalje. Ovakav prijedlog Općinsko 
vijeće jednoglasno je prihvatilo.

b. Zvonimir i Martina Vrbanec za Luciju Vrbanec – sufinanciranje osobnog asistenta
Zvonimir i Martina Vrbanec iz Orehovice, A. Cesarca 10b, uputili su Općinskom vijeću molbu za 

sufinanciranjem asistenta u vrtiću za njihovu kćer Luciju Vrbanec rođenu 16.04.2008. sa teškim oštećenjem 
sluha. Djevojčici su 2010. u Švicarskoj ugrađene umjetne pužnice na oba uha, redovito se rehabilitira u 
Poliklinici Suvag u Zagrebu (2 x tjedno), polazi edukaciju znakovnog jezika u Centru za odgoj i obrazovanje 
Slava Raškaj u Zagrebu, te 2 puta tjedno posjećuje logopeda. Lucija je uključena u Dječji vrtić Tikvica u 
Strahonincu radi socijalizacije i integracije.Zbog svojih posebnih poteba Luciji je potreban osobni asistent 
koji bi joj uvelike pomogao u komunikaciji sa ostalom djecom i odgajateljima. Stoga osoba koja bi radila sa 
Lucijom mora poznavati znakovni jezik te imati kvalifikacije defektologa. Uz zamolbu roditelji su priložili  
očitovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Tikvica Draženke Žganec te defektologinje Ines van Hoek koja je 
jedno vrijeme radila sa Lucijom u spomenutom vrtiću. 

Franjo Bukal rekao je kako je Općina Orehovica 2005. i 2006. sufinancirala polazak vrtića u Suvagu 
za  Kristinu  Čekunec  iz  Podbresta  u  iznosu od 690,00 kn mjesečno.  Ovog trenutka  Općina  sufinancira 
polazak vrtića za Luciju Vrbanec u iznosu od 400,00 kn mjesečno. Financijske mogućnosti Općine ovoga 
trenutka omogućuju još dodatno izdvajanje od 300,00 kn mjesečno za sufinanciranje osobnog asisitenta.
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Branko Sušec rekao je kako je za sufinanciranje ali smatra da bi asistent morao dati izvješće o svojoj 
stručnosti te koliko djece opslužuje svojim uslugama. Pitao je također zašto se treba voziti u Strahoninec.

Krunoslav Vuk rekao je kako smatra da Općina mora odgovoriti na ovu zamolbu bezuvjetno, dakle u 
svojim financijskim mogućnostima, ali bez podnošenja ikakvih izvješća, jer nema nikakve potrebe da se 
posebne potrebe  djeteta s kojima su svi manje-više upoznati stavljaju pod povećalo. Sa njime su se složili  
svi vijećnici. Franjo Bukal uputio je apel udrugama da pomognu roditeljima kroz organizaciju priredbi.

Ad. 9 . Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 15.03.2012. - 08.06.2012. godine

28.03.2012. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, ministru Ivanu Vrdoljaku, upućen je 
zahtjev za razmatranje mogućnosti financiranja izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Orehovica, kao i izrade parcelacijskog elaborata zone Križopotje u Orehovici. Dopis je upućen u skladu sa 
dogovorom postignutim prilikom posjeta Općinskog načelnika Franje Bukala predmetnom ministarstvu 
01.02.2012.

29.03.2012., u skladu sa čl.6. Odluke o rasporedu sredstava tekućih pomoći koju je donio župan 
Međimurske županije 28.03.2012., Općina Orehovica uputila je Međimurskoj županiji, Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, promet i EU integracije zahtjev za doznakom 127.097,00 kn tekućih pomoći za pokriće 
troškova investicija koje su opisane u čl.3. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 
Orehovica u 2012. godini (SGMŽ 22/11). Dobivena sredstva utrošiti će se na dovršetak sportsko-
vatrogasnog objekta u Orehovici.

04. i 05. travnja 2012. održano je redovno proljetno održavanje javne rasvjete prilikom koje je 
zamijenjeno 6 žarulja u Orehovici, 4 u Podbrestu i 4 u Vulariji. Ukupni troška ovih radova iznosi 3.852,16 
kn.

20.04.2012.  u vremenu od 10.00 do 13.00 sati mještani Orehovice, Podbresta i Vularije svojim 
angažmanom poduprijeli su akciju čišćenja okoliša "Jedan dan za čisti okoliš". Prijevoz sudionika akcije na 
lokacije koje su odredili koordinatori (predstavnici VMO za svako naselje) obavili su kombi vozilima 
vatrogasnih društava pojedinog naselja. Akciji su se pridružile najvećim dijelom udruge te učenici OŠ 
Orehovica. Općina Orehovica organizirala je osvježenje za sve sudionike.

Udruga za zaštitu životinja "Prijatelji" obavijestila je Općinu Orehovica 23.04.2012. da je na temelju 
Naredbe za zdravstvenu zaštitu životinja za 2012. g.. u Republici Hrvatskoj te prema Cjeniku propisanih 
veterinarskih uslga u 2012.g. Od 01.04.2012. cijena cijepljenja i dehelmintizacije pasa 130,08 kn, a cijena 
mikročipiranja 73,77 kn (bez PDV). Stoga ukupna nova cijena sa PDV iznosi 254,81 kn, a do sada je 
iznosila 189,42 kn sa PDV.

24.04.2012. u Podbrestu je Centar za vozila Hrvatske, Stanica za tehnički pregled vozila "Centar" 
Čakovec održala tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica. Pregledano je 60 vozila. 

Povodom Dana sestrinstva u prostorijama VMO Podbrest 11.05.2012. održano je besplatno mjerenje 
šećera u krvi i krvnog tlaka na koje se odazvalo 50 osoba. 

U sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Međimurskoj županiji u Domu kulture 
u Podbrestu 17.05.2012. održano je predavanje "Rano otkrivanje raka dojke" predavača dr. Renate Kutnjak 
Kiš i dr. Huseina Saghira. Predavanju je nazočilo četrdesetak žena.

Općina Orehovica i Županijska uprava za ceste Međimurske županije 15.05.2012. potpisali su 
Sporazum o zajedničkom financiranju radova za Rekonstrukciju LC 20037 sa uređenjem pješačko-
biciklističkih staza u Orehovici. Prema Sporazumu ukupna vrijednost radova iznosi 214.539,38 kn od čega 
obveza Općine Orehovica iznosi 66.979,36 kn.

Na samu obljetnicu obilježavanja osnutka Općine Orehovica 21.05.2012. mještani Orehovice, 
Vularije i Podbresta na svoje su kućne adrese primili 3. broj općinskog lista Revoske novine. Također, u 
skladu sa odlukom Općinskog vijeća sa 18. sjednice, distribuirana je i brošura Zeleni plan Općine 
Orehovica. Trošak tiska Revoskih novina iznosio je 2.572,50 kn, a pokriven je dotacijama obrtnika i drugih 
pravnih osoba sa i izvan područja Općine Orehovica. Istima je upućena zahvala i odaslan poštom jedan 
primjerak novina.
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Zbog niskih temperatura i mraza početkom travnja 2012. došlo je do smrzavanja poljoprivrednih 
kultura koje se nalaze u stadiju izbijanja klice na površinu zemlje kao i na voćkama u cvatu. Nepovoljni 
vremenski uvjeti tako su utjecali na rast i razvoj ranog krumpira te na dugogodišnje nasade jabuka.  Kako se 
radi o kulturama u rastu predviđala se regeneracija kultura i daljnji rast. Po zaprimanju konačnih prijava 
oštećenja na prinosu i obavljenoj kontroli 5 prijava  Odbor za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda Općine Orehovica je utvrdio da postoji šteta na slijedećim  kulturama: krumpir 70%, jabuka 30%, 
uljana repica 40% . Nakon zaprimanja individualnih prijava oštećenika  Odbor je utvrdio novčani ekvivalent 
štete koji je iznosio 1.773.431,16 kn. Konačna prijava dostavljena je 17.05.2012. Županijskom povjerenstvu 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na daljnje postupanje.

Općina Orehovica sa tvrkom Geo-Gauss d.o.o. Iz Čakovca potpisala je ugovor o uvođenju 
geografskog informacijskog sustava (GIS) što podrazumijeva prikupljanje, preuzimanje i standadizaciju 
prostornih baza podataka (digitalni kat.planovi DKP, prostorni planovi, digitalni orto-foto planodi DOF, 
evidencija kućnih brojeva) te ostalih podataka koje dostavi naručitelj, kao i program za GIS, instalacija na 
računala, upute za rad, priprema podataka i unos u GIS. Vrijednost ugovora je 31.125,00 kn.

Općina Orehovica i tvrtka Jaić Consulting d.o.o. iz Bjelovara sklopili su ugovor o izradi Projekta 
ukupnog razvoja, temeljem odluke Općinskog vijeća iz ožujka 2011. godine. Vrijednost ugovora iznosi 
30.000,00 kn + PDV. U svrhu izrade PUR-a 22., 23., 29. i 30. svibnja održane su radionice za posebne grupe 
korisnika PUR-a: poljoprivrednici, obrtnici, udruge i Općinsko vijeće.

01.06.2012. u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održan je sastanak na temu sanacije 
divljeg odlagališta otpada u Romskom naselju u Orehovici. Osim Općinskog načelnika, predstavnika Fonda 
te Ureda za nacionalne manjine, sjednici je prisustvovala i predstavnica izrađivača Plana sanacije tvrtke 
Vizor d.o.o. iz Varaždina.

05.06.2012. Općinu Orehovica posjetio je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak 
zajedno sa tajnikom kabineta Predragom Bogičevićem, te izaslanstvom Međimurske županije županom 
Ivanom Perhočem, zamjenikom župana Matijom Posavcem, predsjednikom Skupštine MŽ Petrom 
Novačkom, saborskim zastupnikom Dragutinom Glavinom te pročelnicima upravnih odjela MŽ. Posjeti su 
nazočili i vijećnici Općinskog vijeća Općine Orehovica. Ministar je nakon radnog sastanka posjetio 
Društveni dom u Vulariji te Dom kulture u Podbrestu. U Podbrestu ministar se upoznao sa radom Aktiva 
žena Podbrest u njihovim prostorijama gdje su mu uručeni prigodni darovi. Također, ministar je pogledao 
gradilište školske športske dvorane pri OŠ Orehovica. Od strane Općinskog načelnika i predsjednika 
Općinskog vijeća zamoljen je za davanje potpore za dovršetak ove velike i značajne investicije na 
sjednicama Vlade RH.

Zbog tuče, jakog vjetra i velike količine oborina koje su padale oko 16.30 sati 23.05.2012.  došlo je 
do oštećenja poljoprivrednih kultura na k.o. Orehovica, Podbrest i Vularija: kukuruz, šeć. repa, bundeva, 
kasni krumpir, crveni luk, grah, mrkva, peršin, celer, hren i kupina. Za sve kulture je procjenjeno oštećenje 
od 70 %. Konačni izračun površina, postotak štete i ukupni novčani ekvivalent štete Odbor za poljoprivredu 
i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Orehovica će moći utvrditi po zaprimanju pojedinačnih 
prijava ošećenika (do 18.06.2012.) te obavljenoj kontroli istih.

03.05.2012. održani su sastanci sa Nedeljkom Marić i Bojanom Oršuš u svrhu rješavnja imovinsko-
pravnih odnosa u Romskom naselju na trasama određenim za izgradnju komunalne infrastrukture. Naime, 
navedeni spore iznose iz službenih procjena vrijednosti zemljišta koje je potrebno otkupiti kako bi se 
izgradila cesta, odnosno trafostanica. Postavljeni su dodatni uvjeti o kojima su se suprotne strane usuglasile, 
osim zahtjeva Bojana Oršuša za besplatnim priključkom na niskonaponsku mrežu.

Na sportsko-vatrogasnom objektu u Orehovici izvedeni su slijedeći radovi:

Vrsta radova Izvođač Iznos
Elektroinstalaterski radovi "Elektroinstalacije" Vutek Srećko 25.000,00
Postava laminata "Vurušić-Fuler" d.o.o. 26.137,50
Materijal za fasaderske radove TSG Čakovec 49.633,49
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Fasaderski radovi Soboslikar i ličilac Branko Višnjić 33.517,50
Pristupna cesta sa sustavom 
odvodnje

Tegra 114.367,50

UKUPNO 248.655,99

U izvještajnom razdoblju Općina Orehovica na temelju ugovora o financiranju zapošljavanja osoba 
romske nacionalne manjine sklopljenog sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaposlila je 11 pripadnika 
romske nacionalne manjine. Predviđeno trajanje programa je 4 mjeseca. Također, sklopljen je i jedan ugovor 
o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Maju Vurušić iz Orehovice koja se 
osoposobljava za poslove proračunskog računovodstva.

U izvještajnom razdoblju obavljeno je 5 službenih putovanja. Franjo Bukal sudjelovao je:
1. 09.05.2012. na sastanku upravnog odbora IPA 2008. projekta potpore Romima – faza III u Uredu za 

ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Zagrebu,
2. 11.05.2012. na predaji Plana sanacije divlje deponije u Romskom naselju u Orehovici sa 

pripadajućim suglasnostima u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
3. 17.05.2012. na radnom sastanku u Ministarstvu kulture na temu rekonstrukcije Društvenog doma u 

Vulariji te opremanja Doma kulture u Podbrestu,
4. 01.06.2012. na radnom sastanku u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  na temu 

sanacije divljeg odlagališta otpada u Romskom naselju u Orehovici.
Renata Božek sudjelovala je 03.04.2012. na radnom sastanku pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije na temu izrade završnog uzvješća za projekt ROKIC:DROM.

Ad. 10 Stanje sigurnosti za ožujak i travanj 2012.

U izvještajnom razdoblju PU Međimurska, PP Čakovec na području Općine Orehovica zabilježila je 
2 teške krađe, 5 krađa, te 3 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. U oba mjeseca  stanje sigurnosti 
ocijenjeno je naročito dobrim.

Vezano uz izvješće o stanju sigurnoti Franjo Bukal je izvjestio da je 11.06.2012. održan sastanak na 
kojem je sudjelovalo 9 od 10 vijećnika Vijeća romske nacionalne manjine, općinski načelnik, predsjednik 
Općinskog vijeća te Krešo Žnidarić iz PP Čakovec. Tema sastanka bila je učestalost krađa poljoprivrednih 
proizvoda. Dogovorene su preventivne mjere te suradnja svih razina u sprječavanju krađa kao i kažnjavanje 
počinitelja.

Ad. 11. Razno

Franjo Bukal predstavio je prisutnima program proslave Dana Općine 23.06.2012. Prošle godine 
proslava je bila na sam dan osnutka Općine 21.05. te je obavljeno prigodno otvorenje Doma kulture u 
Podbrestu. Ove godine Dan Općine slavi se u Orehovici.Program započinje u 14.00 okupljanjem sudionika a 
u 14.30 sati započinje svečana sjednica. 

Općinski načelnik izvjetio je da je 05.06.2012. Općinu Orehovica posjetio ministar graditeljstva i 
prostornog uređenja Ivan Vrdoljak. Tema posjeta bila je legalizacija bespravno sagrađenih objekata te 
energetska učinkovitost zgrada. Za 4 objekta u općinskom vlasništvu napravljeni su energetski certifikati, no 
uvidilo se da se objekti premalo koriste. Projekt rekonstrukcije i adaptacije Društvenog doma u Vulariji 
kanidiran je Ministarstvu kulture, ali je najprije odbijen. Međutim, na sastanku sa ministricom kulture 
održanim 17.05.2012. usuglašeno je da je potrebno donošenje novog rješenja za pokriće ove investicije. Na 
tom je sastanku dogovoreno i opremanje Doma kulture u Podbrestu, te je Općina već zaprimila ugovore 
vrijednosti 80.000,00 kn za ovu svrhu. Ukupno opremanje vrijedno je 125.000,00 kn a razliku sredstava 
osigurati će Općina Orehovica. Također, navedenom je ministratsvu upućen i zahtjev za financiranje izrade 
vitraja u crkvi u Podbrestu. Radi se o iznosu od cca 4.000,00 €.  
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15.06.2012. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije upućena je prijava 3 projekta 
prema pozivu: Sportsko-vatrogasni objekt u Orehovici, Društveni dom u Vulariji te izrada izmjena i dopuna 
PPUO Orehovica. Također, još se uvijek očekuje povrat sredstava od projekta ROKIC: "DROM",  a do 
30.11.2012. potrebno je vratiti i 300.000,00 kn kredita Međimurskoj banci d.d. 

Branko Sušec pozvao je vijećnike da se priključe proslavi Dana Općine Orehovica. Vijećnicima su 
ovom prilikom podijeljene pozivnice sa detaljnim programom.

Završeno u 21.55

Zapisnik vodila Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica
Mirjana Sečan Branko Sušec, prof.              
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