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Urbroj: 2109/22-12-01/2
Orehovica, 05.09.2012.
ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, održane 04.09.2012. godine u Vijećnici Općine
Orehovica s početkom u 19.00 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec pozivom klasa: 021-05/12-01/3,
ur.br: 2109/22-12-01-1 od 30.08.2012.
Nazočni vijećnici: Erika Baranašić, Franjo Gajnik, Zdravko Klinec, Vlado Kolar, Silvo Kozjak,
Tomo Kovač, Željko Martinec, Branko Sušec, Krunoslav Vuk, općinski načelnik Franjo Bukal te Viktor
Pintarić, zamjenik načelnika.
Osim vijećnika i zamjenika načelnika sjednici su nazočili: predstavnica lista Međimurje Željka Drljić
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 9 od 14 vijećnika te da postoji kvorum.
Predsjedavajući je otvorio aktualni sat u trajanju od 45 minuta. Pitanja nije bilo te je aktualni sat
završen u 19.12.
Predsjedavajući je prisutnima predložio dnevni red koji su vijećnici primili uz poziv za sjednicu.
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog Vijeća Općine Orehovica,
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2012.,
3. Donošenje Odluke o početnoj visini naknade za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Općine
Orehovica,
4. Donošenje Odluke o prodaji gradilišta u Romskom naselju u Orehovici,
5. Informacije:
a) Izvješće načelnika za razdoblje 09.06.-30.08.2012.,
b) Stanje sigurnosti za svibanj, lipanj i srpanj 2012. godine,
6. Razno.
Predsjedavajući je dao na glasovanje dnevni red kojeg su vijećnici zaprimili uz poziv na sjednicu.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
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Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica
Predsjedavajući je prisutne pozvao na raspravu glede zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
održane 14.06.2012. Rasprave nije bilo.
Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno.
Ad.2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.30.06.2012.
Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.
Franjo Bukal prisutnima je obrazložio da je prema čl. 12. Zakona o proračunu (NN 87/08) Općinski
načelnik Općinskom vijeću dužan do 05. rujna predati na usvajanje polugodišnji izvještaj o izvršenju
proračuna. Temeljem te odredbe zakona stoga je članovima Općinskog vijeća upućen prijedlog kojeg su
zaprimili uz poziv na sjednicu. Pojašnjenja obračuna po stavkama prihoda i rashoda pojašnjena su u
bilješkama uz obračun. Kako se nebi trošilo vrijeme na iščitavanje obračuna zamolio je vijećnike da sami
postave pitanja oko konta koji ih zanima. Naglasio je kako obračun ne može biti drukčiji nego je
predstavljen, budući da je on odraz stvarnog stanja. U okviru poreza su parametri nešto niži od planiranih,
dok su se iza 30.06.2012. nešto povećali, a do kraja godine se očekuje da će nadmašiti plan za cca 10%.
Ostvarenje ostalih prihoda ovisi o resornim ministarstvima kojima su kandidirani projekti. Vijećnici su na
proslavi Dana Općine Orehovica 23.06.2012. imali priliku čuti koji su se projekti gradili i dovršili ove
godine: sportsko-vatrogasni objekt, pješačko-biciklistička staza te asfaltiranje parkirališta kod crkve u
Orehovici, kao i centralni dio Vularije. Izrazio je nadu da će barem dio apliciranih projekata pri Ministarstvu
regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvu kulture te Ministarstvu turizma biti prepoznato te da će biti
sklopljeni ugovori o financiranju. S obzirom da je Min.kulture po drugi put apliciran projekt sanacije i
adaptacije Društvenog doma u Vulariji nada se da će već ove godine, po sklapanju ugovora sa
Ministarstvom, započeti radovi. Projekt je vrijedan 602.000,00 kn. Isti je također bio apliciran kod
Ministarstva graditeljstva kao u sklopu programa energetske učinkovitosti zgrada, no zbog slabog korištenja
objekta nisu se ostvarili uvjeti za uključivanje u isti. Ovakvoj situaciji u proračunu krivi su i neki stari
zaostaci prijašnje Vlade: nerefundirana sredstva za izgradnju pješačko-biciklističke staze do Romskog
naselja u Orehovici te uređenje okoliša Doma kulture u Podbrestu.
Načelnik je naglasio kako je Općina još uvijek solventna, redovno servisira račune i kredit. Nažalost,
izvjestio je, postupak rješavanja sukcesijskog pitanja sa Općinom Malom Suboticom pretvara se u lakrdiju.
Naime, nakon što je Komisija Vlade RH donijela odluku kojom je Općina M.Subotica bila dužna isplatiti
Općini Orehovica zahtijevana sredstva, Međimurska banka odbila je Općini Orehovica dostaviti podatke o
kojoj visini sredstava se radi. Također, nakon što je Općina Orehovica putem odvjetnice Zdenke Jukić
podigla tužbu za isplatu pri Trgovačkom sudu u Varaždinu, poslije 7 mjeseci smo izvješteni da je zbog
prevelikog broja predmeta tužba ustupljena sudu u Bjelovaru na rješavanje. Sredstvima koja su planirana od
sukcesije trebao je biti namiren najveći općinski vjerovnik – tvrtka Univerzal iz Varaždina kojima Općina
još uvijek duguje 972.000,00 kn za sanaciju deponija Jacine i Prosišće. Također, Općina još uvijek nije
primila 99.000,00 kn sredstava povrata iz projekta ROKIC:"DROM". Sve ostale obveze koje su vezane uz
izgradnju objekata su podmirene, osim one za izvođenje elektroinstalaterskih radova u visini od 12.600,00
kn koji će izvođaču Vutek Srećku biti isplaćenI kada Općini budu predani zapisnici o mjerenjima koji su
uvjet za dobivanje uporabne dozvole.
Vidljivo je također da je došlo do malo većeg trošenja za zaposlene što je rezultat povećanog
zapošljavanja na javnim radovima. Potrebno je pojasniti da za ovaj rashod Općina Orehovica ostvaruje 100postotni povrat sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, budući da se radi o zapošljavanju
pripadnika romske nacionalne manjine. Isti obavljaju poslove na uređenju javnih površina i groblja. Kad bi
ovaj posao obavljao koncesionar troškovi Općine popeli bi se na cca 300.000,00 kn godišnje.
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Također, naglasio je načelnik, u proračunu je za stavku izgradnje pješačko-biciklističke staze u
Orehovici prvotno planirano 160.000,00 kn, dok je konačna obveza Općine po okončanoj situaciji 70.000,00
kn.
Načelnik je izvjestio kao je imenovan u Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za
Rome. Nada se kako će na ovoj funkciji imati mogućnost upozoriti na goruće probleme romske zajednice i
jedinica u kojoj ona živi. Smatra potrebnim upozoriti da je, iako se sustavno provodi program javnih radova
za Rome, većini Roma neisplativo zaposliti se, budući da od socijalne pomoći ostvaruju iste ili veće prihode
od zaposlenih na javnim radovima koji primaju zakonski određenu minimalnu plaću.
Svoje izlaganje načelnik je završio riječima da je nezadovoljan prihodima, ali zadovoljan učinjenim
radovima sa tako malim prihodima.
Branko Sušec naglasio je kako je teško sa malim prihodima učiniti raspodjelu po prioritetima. Smatra
da je proračunska struktura dobro odabrana.
Daljnje rasprave nije bilo.
Predsjedavajući je dao prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od
01.01.-30.06.2012. na glasovanje.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2012. prihvaćen je
jednoglasno.
Ad.3. Donošenje Odluke o početnoj visini naknade za koncesiju za obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području
Općine Orehovica
Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.
Člankom 43. Zakona o koncesijama predviđena je obveza jedinice lokalne samouprave na donošenje
jednogodišnjeg i trogodišnjeg Plana davanja koncesija. Na 19. sjednici Općinsko vijeće donijelo je Plan
davanja koncesija za 2013. godinu kojim je u 2013. predviđeno davanje koncesije za obavljanje komunalne
djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Po provedenom
postupku procjene vrijednosti koncesije sukladno čl. 10. Zakona o koncesijama utvrđeno je da je dosadašnji
koncesionar godišnje prosječno zbrinuo 4.065,16 m3 fekalnih voda za što je prosječno godišnje naplatio
144.089,64 kn (sa PDV). 2009. godine početna godišnja nakanda za koncesiju bila je utvrđena u visini od
4.800,00, dok je prilikom natječaja koncesionar Eko usluge Ivan Vurušić ponudio naknadu od 4.899,00 kn
godišnje, što je Općinsko vijeće prihvatilo.
Općinski načelnik konstatirao je kako 99% ukupnog odvoza na pročistač iz Općine Orehovica čine
otpadne vode iz Doma za psihički bolesne odrasle osobe, te da mali broj kućanastava koristi ovakav odvoz. I
dalje postoji mnogo vlasnika cisterni i onih koji ih naručuju za odvoz, a koji fekalne vode izljevaju po
poljima, u šumarcima, u potocima, a nažalost su u isto vrijeme svjesni štetnosti svog postupanja. S obzirom
na godišnji promet prema izvješćima, načelnik je izvjestio da dosadašnja naknada čini tek 4,26% prometa, te
predlaže da se ista povisi na 10%. Viktor Pintarić predložio je sa se povisi naknada ali da u ukupnom
bodovanju u natječaju visina naknade donosi 10% bodova, a cijena odvoza 90%. Također, načelnik je
predložio da se od koncesionara traži da posjeduje i manju cisternu od 3 m3, budući da je za vrijeme trajanja
postojećeg ugovora o predmetnoj koncesiji Općina zaprimila dosta pritužbi građana čije sabirne jame
manjeg kapaciteta nisu mogle biti ispražnjene velikom cistrnom koju posjeduje koncesionar, poglavito u
Romskom naselju gdje je i sam prostor kojim se pristupa jami ograničen.
Glede početne visine naknade za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i
zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama vijećnici su bili suglasni da iste bude 10.000,00 kn
godišnje.
Daljnje rasprave nije bilo.
Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o početnoj visini naknade za koncesiju za obavljanje
komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području
Općine Orehovica na glasovanje.
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Odluka o početnoj visini naknade za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza
i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Orehovica prihvaćena je
jednoglasno.
Ad.4. Donošenje Odluke o prodaji gradilišta u Romskom naselju u Orehovici
Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.
Općina Orehovica ove godine u Romskom naselju u Orehovici otkupila je nekretnine čija je namjena
Detaljnim planom uređenja Romskog naselja određena za stanovanje. S obzirom na lokaciju gradilišta, te na
skoro opremanje Romskog naselja novom komunalnom infrastrukturom podnosi se prijedlog za prodaju
navedenih gradilišta sa početnom cijenom od 70,00 kn/čhv.
Br.
1.

2.

Katastarska Zemljišnoknjižna
čestica br.
čestica br.
3264/1

Br. zk. uloška

74/A/151/2/10

298

74/A/151/3/14

1047 (184 m2)

74/A/151/2/11

298 (195 m2)

3264/2

Površina

Početna cijena

m2

čhv

kn/čhv

kn/m2

392

109

70,00

19,44

379

105

70,00

19,44

Rasprave nije bilo.
Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o prodaji gradilišta u Romskom naselju u Orehovici na
glasovanje.
Odluka o prodaji gradilišta u Romskom naselju u Orehovici prihvaćena je sa 8 glasova za i 1 protiv.
Ad.5. Informacije
a) Izvješće načelnika za razdoblje 09.06.-30.08.2012.
23. lipnja 2012. Općina Orehovica obilježila je svoj dan – 15 godina od osnutka i održavanja
konstituirajuće sjednice 1. saziva Općinskog vijeća Općine Orehovica i taj dan Općinsko vijeće donijelo je
Odluku da se navedeni dan slavi kao mjesni praznik – Dan Općine Orehovica. Proslava Dana Općine
održana je ove godine u Orehovici. Program je započeo u 14.00 sati okupljanjem u novoj zgradi OŠ
Orehovica. U 14.30 započela je svečana sjednica Općinskog vijeća, te Svečana sjednica NK Croatie
povodom 40 godina rada. Predsjednik Vijeća Branko Sušec pozdravio je članove Općinskog vijeća Općine
Orehovica, Općinskog načelnika Franju Bukala, zamjenika Općinskog načelnika Viktora Pintarića, vijeća
mjesnih odbora Orehovica, Podbrest i Vularija. Svečanoj sjednici odazvali su se: župan Međimurske
županije, zastupnik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Grada Preloga, načelnici i zamjenici načelnika
Međimurske županije, načelnik Policijske Postaje Čakovec Krunoslav Fekonja, Tomislav Pintarić i Karolina
Juzbašić ispred Hrvatske elektroprivrede, Ivan Kolarić ispred Tegre, predstavnici udruga, direktor HE
Čakovec, obrtnici s područja Općine, poslovni partneri, te mještani i mještanke Orehovice, Podbresta i
Vularije. Predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec prisutnima je prezentirao trenutnu društvenu,
socijalnu i gospodarsku sliku Općine Orehovica, te pohvalio sav trud koji općinska vlast ulaže u razvoj
Općine u cijelosti. Općinski načelnik Franjo Bukal prisutnima je čestitao mjesni praznik - Dan Općine
Orehovica i u svome se govoru osvrnuo na uspješne rezultate rada te na sve čimbenike koji su tome
pridonijeli: Općinsko vijeće vođeno jedinstvenim ciljem – napretkom Općine, povjerenje birača koji već 11
godina daju svoje povjerenje koaliciji HNS-SDP te ponajviše svesrdno zalaganje Općinske vlasti.
Napomenuo je kako je zadnjih par godina Općina Orehovica suočena sa velikim izazovom osiguranja
financijskih sredstava za provedbu i dovršetak zacrtanih projekata, jer sve više izostaje potpora iz
županijskog i državnog proračuna. Stoga je naglasio svoju odlučnost u daljnjem nastojanju da zajedno sa
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županijskim vodstvom učini sve da se na državnoj razini prepoznaju vrlo važni projekti za Općinu
Orehovica: nastavak gradnje školske sportske dvorane ukupne vrijednosti 10.600 000,00 kn, projekt
prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U 2012. godini za navedeni projekt
trebalo bi osigurati cca 2.800.000,00 kuna bez PDV-a, sa PDV-om 3.500.000,00 kn za radove roh bau
sistem u svrhu prezervacije već izgrađenih stupova, temelja sa temeljnom pločom i infrastrukturom koji
propadaju nezaštićeni već 4 godine. U Vulariji je planirana rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma,
radovi čija se vrijednost procjenjuje na 700.000,00 kn. Načelnik se zahvalio članovima Općinskog vijeća
bez razlike na stranačku pripadnost te svim mještanima na podršci koju mu pružaju u radu. U prigodnom
govoru načelnik Općine Franjo Bukal osvrnuo se i na ostale projekte realizirane unatrag nekoliko godina.
Prigodnim govorima obratili su se i župan Međimurske županije Ivan Perhoč, Marijan Varga kao izaslanik
prvog potpredsjednika Vlade Radimira Čačića, u ime svih načelnika Međimurske županije, te tajnik
Međimurskog nogometnog saveza Međimurske županije Darko Jambrović čestitajući nogometnom klubu
NK Croatii 40 godina postojanja, odnosno neprekidnog rada s mladima.Po završetku sjednice predstavnici
županijske i lokalne vlasti i mještani Orehovice zajedno sa načelnikom Franjom Bukalom te općinskim
vijećem u povorci su se uputili do novog sportsko - vatrogasnog objekta gdje je prisutne pozdravio domaćin
predsjednik VMO Orehovica - Marko Hunjadi. Nakon toga održan je prigodni program u organizaciji KUDa Fijolica iz Orehovice. Prisutne su svojom izložbom oduševile i dvije udruge: Aktiv žena Podbrest sa
prezentacijom svojih ručnih predmeta, te Socijalna zadruga ˝Humana nova˝ sa tekstilnim proizvodima.
Nakon blagoslova objekta župan Međimurske županije Ivan Perhoč, predsjednik Općinskog Vijeća Branko
Sušec, zamjenik načelnika Viktor Pintarić i Općinski načelnik Franjo Bukal rezanjem vrpce svečano su
obilježili završetak radova na sportsko – vatrogasnom objektu u Orehovici. Po završetku programa za sve je
prisutne organizirana okrjepa lovačkim gulašom kojeg su pripremili Franjo Držanić, Mladen Topličanec i
Dejan Bratuša. Justina Kocijan pripremila je langoše, a za kolače i slastice pobrinule su se vrijedne
domaćice iz Orehovice. Po završetku službenog dijela druženje je nastavljeno uz živu glazbu grupe ˝Fortuna
band˝ do jutarnjih sati. Franjo Bukal i Branko Sušec izrazili su razočaranje odazivom mještana, a i samih
članova Vijeća na ovaj događaj. Smatraju da je potrebno više angažmana udruga koje bi poticale stanovnike
na pomoć u organizaciji i sudjelovanju u društvenim događanjima i manifestacijama.
18.06.2012. Hrvatski crveni križ proveo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Općini Orehovica.
Akciji darivanja krvi pristupilo je ukupno 46 darivatelja od čega je krv darovalo 39 darivatelja, a 7-ero je
odbijeno.
Općina Orehovica i Ministarstvo kulture sklopili su ugovor o financiranju opremanja Doma kulture
u Podbrestu u vrijednosti od 80.000,00. Ukupna svota potrebna za opremanje objekta prema zaprimljenim
preliminarnim ponudama iznosi 121.000,00 kuna, Ministarstvu je stoga upućen zahtjev za potpisom aneksa
ugovora prema kojem bi se Ministarstvo obvezalo na isplatu još 21.000,00 kn kako bi njegov ukupni udio u
financiranju ove investicije iznosio 80%. Iz Općine je ovom ministarstvu upućen i zahtjev za financiranje
vitraja u crkvi u Podbrestu, u vrijednosti od oko 4.000,00 eura. Također, u sklopu Poziva za predlaganje
programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu navedenom Ministarstvu kandidiran
projekt sanacije i adaptacije Društvenog doma u Vulariji u vrijednosti od 602.914,94 kn.
03.07.2012. u prostorijama Grada Preloga održana je informativna radionica o LAG-ovima (Lokalna
Akcijska Grupa), tj. formiranju istih u Međimurskoj županiji,a prema LEADER pristupu. Općina Orehovica
uputila je poziv na sudjelovanje fizičkim i pravnim osobama privatnog, javnog, gospodarskog i civilnog
sektora s područja Općine (cca 100 poziva).Tijekom srpnja usuglašen je tekst Statuta LAG te njegovo
konačno ime : "Mura-Drava".
Općina Orehovica i Ministarstavo graditeljstva i prostornog uređenja 11.07.2012. potpisali su ugovor
o osiguranju sredstava za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica vrijednosti
42.435,00 kn, odnosno 50% ukupne vrijednosti izrade ovog dokumenta od 84.870,00 kn.
15.07. 2012. Nogometni klub Croatia iz Orehovice održao je humanitarni susret sa NK Mladost iz
Šemovca. Sva prikupljena sredstva namijenjena su nogometašu Croatie Josipu Baliju. Općina Orehovica
donirala je 1.000,00 kn uz želju sa što bržim oporavkom.
24.07.2012. u prostorijama Grada Čakovca održan je sastanak kojem su prisustvovali načelnici
općina Nedelišće, Orehovica, Pribislavec, Mala Subotica, Podturen, gradonačelnik Čakovca, predstavnik
5

Grada Mursko Središće, predstavnici Policijske uprave međimurske te Centra za socijalnu skrb Čakovec.
Tema sastanka bila je suradnja romske zajednice i jedinica lokalne samouprave na području Međimurske
županije. Na sastanku je postignut dogovor o slijedećem:
Općine na čijem području se nalazi Romsko naselje utvrditi će posebnu zonu za obračun kom. doprinosa te
će isti iznositi 10 kn/m3. Naplata će se vršiti u cijelosti ili djelomično, a rješenja će se izdavati tek po
izvršenoj ukupnoj naplati kom.doprinosa.
Dogovoren je jedinstveni iznos kom.naknade od 3 kn/m3. Prodaja zemljišta romskoj zajednici provoditi će
se uz prethodno vještačenje vrijednosti zemljišta. Potrebno je zatražiti očevid veterinarske inspekcije glede
zbrinjavanja pasa lutalica i sa istom donijeti adekvatno rješenje za ovu problematiku. Prisutni su također
razgovarali o ilegalnim deponijama, pitanju predškolskog odgoja, nezainteresiranosti romske populacije za
provođenjem promjena, neažurnost državne vlasti....
Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 26.07.2012. upućena zamolba za
sufinanciranjem programa stvaranja pretpostavki za ostavarivanje kulturne autonomije romske nacionalne
manjine u Općini Orehovica kojom je zatraženo financiranje izrade podloge za šator u Romskom naselju
Orehovica dimenzija 30 x 16 m u vrijednosti od 7.987,20 €. Očitovanje na zamolbu još nije zaprimljeno.
U nekoliko je navrata Općina Orehovica od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
zaražila dodjelu sredstava u iznosu od 76.140,00 kn za pošumljavanje sanirane deponije Jacine, čestice u
isključivom vlasništvu Republike Hrvatske. 30.07.2012. Fond se negativno očitovao jer ovakav projekt ne
predstavlja prioritet utvrđen Programom rada Fonda.
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti upućen je zahtjev za urgiranjem pri Vladi
Republike Hrvatske za što hitnijim donošenjem zaključka kojim se zadužuje Fond da osigura sredstva za
provedbu sanacije divljeg odlagališta otpada u Romskom naselju u Orehovici u 100 % iznosu. Prema
troškovniku iz Plana sanacije divljeg odlagališta koju je izradila tvrtka Vizor iz Varaždina u svibnju 2012.
procjena troškova iznosi 1.285.834,00 kn bez PDVa, odnosno ukupno 1.607.292,50 kn. S obzirom na
vrijednost investicije potrebno je provesti postupak javne nabave.
Sukladno sporazumu o zajedničkom financiranju radova na rekonstrukciji LC 20037 kojeg su
sklopile Općina Orehovica i Županijska uprava za ceste Međimurske županije 15.05.2012. izvedeni su
radovi na dijelu Ulice Zrinskih u Orehovici koji su obuhvaćali uređenje prometnice sa izgradnjom pješačkobiciklističke staze u duljini od 372 m sa kolnim ulazima i uređenjem zelenih površina. Ukupna vrijednost
investicije iznosi 214.539,38 kn sa PDV, a trošak Općine Orehovica iznosi 70.430,27 kn. Okončanu
situaciju izvođač radova Tegra d.o.o. na naslov ŽUCa dostavio je 31.07.2012. Nekolicina stanara koji nisu
bili zadovoljni načinom upuštanja rubnjaka na uviđaj je pozvala inpektora Službe inspekcije cesta
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Johna Leku koji je utvrdio da su isti izvedeni po pravilima
struke i da nisu uočeni nikakvi nedostaci.
Županu Ivanu Perhoču 01.08.2012. upućena je požurnica za očitovanje na prijedlog Općine
Orehovica za namjenu objekta bivše zgrade Osnovne škole Orehovica u Orehovici, Zrinskih 40. Naime,
Općinski načelnik predložio je da OŠ Orehovica i dalje koristi zgradu za potrebe izvannastavnih aktivnosti,
a da se zgrada prenese u vlasništvo Općine Orehovica, budući da su istu podigli mještani Orehovice svojim
samodoprinosima kao zadružni dom.
08.08.2012. Međimurska banka očitovala se na prijedlog za izvansudsku ovrhu koju je na njezin
naslov uputila Općina Mala Subotica putem svog punomoćnika odvjetnika Ivana Ivkovića. Banka je
odgovorila da je provođenje ovrhe nadležna izravno FINA, a ne banka, te da se odlukom Komisije Vlade
RH za rješavnje sporova o pravima općina, gradova i županija ne može provoditi izvansudska ovrha, već je
potrebo ishoditi rješenje o ovrsi pred nadležnim sudom, što je Općina Orehovica već pokrenula.
Kao što je Općinsko vijeće upoznato na 19. sjednici, utvrđeno je da je iz glavnog projekta izgradnje
prometnica omaškom izostavljen dio Ulice Vladimira Nazora koji spaja naselje Orehovicu i malo romsko
naselje. Radi se o dužini od cca 180 m. Stoga je Općina Orehovica zatražila ponudu tvrtke Geotop za izradu
posebne geodetske podloge koja je iznosila 8.000,00 kn, te ponudu Ureda ovlaštenog inženjera
građevinarstva – Čakovec Božica Magdalenić za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa
troškovnikom koja je iznosila 10.875,00 kn. Ponude su prosljeđene županu Ivanu Perhoču sukladno
dogovoru kojim Međimurska županija preuzima pokriće ovih troškova. Izrađena je podloga te idejni projekt
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koji su Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije predani u postupku
ishođenja lokacijske dozvole za navedeni projekt.
U subotu 18. kolovoza 2012. godine DVD Orehovica proslavio je svoj 121. rođendan pod
pokroviteljstvom Općine Orehovica. Na proslavu ove svečane obljetnice odazvali su se zamjenik župana
Međimurske županije Matija Posavec, predstavnica HEP d.o.o. Karolina Juzbašić, Općinski načelnik Općine
Franjo Bukal, zamjenik Općinskog načelnika Viktor Pintarić, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Orehovica Branko Sušec, članovi Općinskog vijeća i Vijeća Mjesnog odbora Orehovica, predsjednik
Vatrogasne zajednice Međimurske županije i izaslanik Hrvatske vatrogasne zajednice Zlatko Orsag te
zamjenik zapovjednika vatrogasne zajednice područja općina Belica - Mala Subotica – Orehovica Vladimir
Kudec.
24.08.2012. na 27. sjednici kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
raspravljano je o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola i studenata sa područja Međimurske
županije. S obzirom na odluku Vlade RH o financiranju 75% karte župan Perhoč najavio je pregovore sa
prijevoznicima u svrhu snižavanja cijene karte.
Ministarstvu turizma u sklopu Programa poticanja inovacija u turizmu „Inovativni turizam podnijela
je zahtjev za dodjelu državne potpore “Revitalizacija potoka Jezerčica - I faza". Zatraženo je maksimalnih
mogućih 200.000,00 kn za sufinanciranje investicije izrade projektne dokumentacije za revitalizaciju potoka
Jezerčice koja prema zaprimljenoj okvirnoj ponudi vrijedi 450.000,00 kn bez PDV, odnosno 562.500,00 kn
sa PDV.
Na naslov Ministarstava regionalnog razvoja i fondove Europske unije u sklopu Programa pripreme i
provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za finaciranje iz fondova Europske unije u 2012. godini,
Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“, kandidirala projekt Izrada
geodetske podloge, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom za prometnice, oborinsku i
sanitarnu odvodnju u zoni Križopotje u Orehovici ukupne vrijednosti 200.000,00 pri čemu je od
Ministarstava zatraženo sufinanciranje 75%, odnosno 150.000,00 kn.
Na naslov nekoliko potencijalnih ponuđača upućen je zahtjev za dostavom ponude za nabavu crijepa
za krovište mrtvačnice u Orehovici. Procjenjuje se da bi se za zamjenu crijepa (krovopokrivački, limarski
radovi te materijal) moralo osigurati cca 100.000,00 kn. Navedena investicija kandidirati će se za županijski
proračun za 2013. godinu.
Zbog suše uzrokovane nedostatkom oborina i natprosječno visokim temperaturama župan Ivan
Perhoč proglasio je elementarnu nepogodu, time je Općina Orehovica poslala je izvješće o suši Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Međimurskoj županiji. Prijave će se prikupljati
od četvrtka 30.08.2012. do petka 21.09.2012. Šteta se može prijaviti ukoliko je veća od 30% prosječnog
trogodišnjeg prinosa. Prijave poljoprivrednika koji su već prijavili štetu od mraza ili tuče u 2012. g. nakon
isteka roka za prijave korigirati će se prema prijavljenoj šteti prema uputi Županijskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Po isteku roka za podnošenje prijava Odbor za poljoprivredu i
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Orehovica obići će prijavljene površine u svrhu
utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.
Međimurskoj je županiji dostavljen popis novih korisnika pomoći za ogrjev prema popisu koji na
naslov Općine dostavlja Centar za socijalnu skrb Čakovec. Uz već zahtijevanih 114.000,00 kn za 120
korisnika sa popisa od 31.01.2012. Općina je od Županije zatražila isplatu još 8.550,00 kn za 9 novih
korisnika.
Na adrese 6 domaćinstva poslane su opomene vezane uz Odluku o komunalnom redu te Odluku o
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Općine Orehovica
(Vularija: Franca Okun, Ivan Železnjak, Josip Božić, te suvlasnici, Podbrest: Dragutin Horvat, Josip
Cirkvenčić). Zbog nepostupanja po opomeni upućenoj Dragutinu Horvatu iz Podbresta, S. Vojvode 42,
zatražen je uviđaj službene osobe Hrvatskih voda, budući da je isti ispuštao otpadne vode sa farme pataka u
kanal za odvodnju oborinskih voda na k.č. 2969 k.o. Podbrest.
U izvještajnom razdoblju Općina Orehovica na temelju ugovora o financiranju zapošljavanja osoba
romske nacionalne manjine sklopljenog sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Općina Orehovica zaposlila
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je novih 6 djelatnika. Predviđeno trajanje programa je 4 mjeseca. Petorici djelatnika istekao je Ugovor o
radu na određeno vrijeme.
U izvještajnom razdoblju obavljeno je 4 službenih putovanja. Franjo Bukal sudjelovao je:
1.
29.06.2012. na konzultacijama u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
2.
20.07.2012. na radnom sastanku u Ministarstvu kulture
3.
26.07.2012. na radnom sastanku u Ministarstvu kulture
4.
17.08.2012. na radnom sastanku pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temu
sanacije deponije u Romskom naselju,
dok je Mirjana Sečan 03.08.2012. sudjelovala na otvorenju 10. međunarodnog romskog tabora u
Kamencima u Sloveniji.
b) Stanje sigurnosti za svibanj, lipanj i srpanj 2012. godine
U izvještajnom razdoblju PU Međimurska, PP Čakovec na području Općine Orehovica zabilježila je
3 teške krađe, 4 krađe, 5 prometnih nesreća sa materijalnom štetom i 2 lakše ozlijeđene osobe, 3 prekršaja iz
Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te 2 prekšaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U sva
tri mjeseca stanje sigurnosti ocijenjeno je dobrim.
Ad.6. Razno
Krunoslav Vuk prenio je primjedbe mještana Romskog naselja na smrad koji dolazi sa čestice koju u
zakupu ima Martinec Josip, a na kojoj se, prema njegovim riječima, deponira gnojivo iz peradnjaka.
Općinski načelnik rekao je kako će se ova prijava obraditi i, ukoliko je to potrebno, reagirati će se prema
zakupcu.
Franjo Bukal rekao je kako se polako radi na prijedlogu proračuna za 2013. godinu, te na rebalansu
proračuna za tekuću godinu. Nada se kako će ove godine financijska situacija biti jasnija te da će planiranje
biti dovršeno sredinom studenog.
Daljnih pitanja i rasprave nije bilo.

Završeno u 20.05

Zapisnik vodila
Mirjana Sečan

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica
Branko Sušec, prof.
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