Dan Općine Mihovljan – svečana sjednica (SUBOTA, 28.9.2019.)
Mihovljan na blagdan sv. Mihaela Arkanđela slavi Dan Općine i Župe.
subota 28. rujna 2019. godine započeo je svečanom svetom misom u Župnoj crkvi Sv. Mihaela
Arkanđela. Nakon svete mise u Društvenom domu Mihovljan održana je svečana sjednica Općinskog vijeća
Općine Mihovljan.
Svečanu sjednicu nazočili su: izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanika predsjednika Vlade
RH, saborski zastupnik Žarko Tušek, saborska zastupnica Marija Puh, predsjednica skupštine Krapinskozagorske županije Vlasta Hubicki, pomoćnik ministrice poljoprivrede Zdravko Tušek,
Načelnica Općine Lobor Ljubica Jembrih i Općine Zagorska sela Ksenija Krivec Jurak, Načelnici: Općine
Bedekovčine Darko Ban, Općine Budinščina Radovan Hercigonja, Općine Hraščine Branko Tukač, Općine
Kumrovec Robert Šplajt ,Općine Novi Golubovec Boris Tušek, Općine Zlatar – Bistrice Žarko Miholić.
Zamjenici načelnika: Općine Đurmanec Ivančica Hrček, Općina Gornja Stubica Vladimir Škvorc, Općina
Konjščina Vladimir Hađina i predsjednik vijeća Ivica Crneković
Član Izvršnog odbora matice umirovljenika hrvatske Josip Kovačić, predsjednik matice umirovljenika
KZŽ Nikola Capar, glavna tajnica matice umirovljenika KZŽ Štefanija Kolar, vlasnik Školske knjige Ante Žužul
Zamjenik načelnika Općine Mihovljan Silvestar Vučković, članice i članovi općinskog vijeća, mjesnih
odbora, socijalnog vijeća i komisija Općine Mihovljan, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, predstavnici
političkih stranaka i članovi skupštine KZŽ, ravnatelj OŠ „Ljudevit Gaj“ Mihovljan Alen Vokas, doktor opće
medicine Muhamed Safy, velečasni Stjepan Prugovečki, udruge i društva koja djeluju u našoj općini, naši
privrednici i obiteljska gospodarstva, predstavnici medija.
Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković, a godinu je rezimirao načelnik
Zlatko Bartolić.
Izvršenje proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu iznosio je 4.321.010,23 kn.
Najveći dio sredstava utrošeni je na:
• asfaltiranje i rekonstrukciju 15 nerazvrstanih cesta u dužini od 4 km
• Izgrađeni su nogostupi uz cestu ŽC 2125 – zaseok Blaškovići u dužini 325 metara i uz lokalnu cestu
LC22015 u dužini od 280 metara.
• Proširili smo javnu rasvjetu i zamijenili postojeći dio sa led žaruljama u naselju Kuzminec
• Izradili smo projekate i geodeziju (dokumentaciju za nerazvrstanu cestu Kovačići – Bokori-Strugača,
dokumentaciju za energetsku obnova društvenog doma Mihovljan, dokumentaciju i geodetski projekt za
dječji vrtić Mihovljan)
• Promijenili smo prozore na mrtvačnici
• Uredili smo prostorije općine
• Sufinancirali smo školske udžbenike za djecu u osnovnoj školi sa područja općine Mihovljan.
Općina Mihovljan ostvarila je u 2018. godini kapitalnu potporu od ministarstva regionalnog razvoja i
ministarstva graditeljstva u iznosu od 580.000,00 kn
Ulaganjem u naš kraj trudimo se osigurati ostanak mladih obitelji na našim bregima.
Zato obiteljima pomažemo na sljedeći način:
- dajemo pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn
- Sufinanciramo dječje vrtiće
- Sufinanciramo prijevoz učenika u osnovnu školu
- Financiramo školsku kuhinju socijalno ugroženim učenicima
- Sufinanciramo radne bilježnice
- dajemo naknade učenicima za odličan uspjeh
- Darujemo osnovnoškolace povodom svetog Nikole
- sufinanciramo prijevoz učenika u srednju školu

- dajemo stipendije svim učenicima i studentima koji su podnijeli zahtjev - Ujedno im čestitam na
izvrsnim rezultatima koje postižu
- dajemo novčane pomoći potrebitim obiteljima, obiteljima sa više djece, osobama sa invaliditetima
povodom Uskršnjih i Božićnih blagdana kao i jednokratne novčane pomoći kroz cijelu godinu. Za što smo
izdvojili iz proračuna 375.458,00 kn.
Posebno sam ponosan na naše vrijedne poljoprivrednike, OPG-ovce, obrtnike i poduzetnike koji ulažu
svoj trud i rad za razvoj našeg mjesta, kao i na rad udruga građana koje rade za opće dobro u vidu sporta,
kulture, vatrogastva, vinogradarstva, pomoći starijima. Za koje izdvajamo iz proračuna 476.094,17 kn.
U prvih 9 mjeseci 2019. godine:
• Prema prijedlozima mjesnih odbora Mihovljan, Kuzminec i Gregurovec trenutno se vrši presvlačenje i
asfaltiranje 10 nerazvrstanih cesta u dužini od 3,5 km. Vrijednost investicije iznosi 1.068.607,23 kn.
Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancira u iznosu od 400.000,00 kn, Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja 182.000,00 kn, a ostatak Općina u iznosu od 486.607,00 kn.
• Uredili smo dio potkrovlja općinske zgrade za arhivu u vrijednosti od 77.251.25 kn
• Izvršila se sanacija krova nad ulaznim stepenicama prema crkvi u vrijednosti od 99.515,00 kn
• U tijeku je i sanacija klizišta uz nerazvrstanu cestu Klanečnica s kojom je općina prošla na natječaju
Hrvatskih voda. Vrijednost investicije iznosi 611.790,00 kn. Hrvatske vode sufinanciraju u 65% iznosu, a
općina 35%.
• Na javni natječaj „LAG-a“ „zeleni bregi“ prijavljeni je projektni prijedlog „Rekonstrukcije mrtvačnice u
Mihovljanu“. Ukupna vrijednost investicije iznosi 211.306,25 kn. Iznos potpore koji se traži od LAG-a iznosi
148.250,00 kn.
• Na javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja Općina Mihovljan prijavila je postavljanje ili uređenje
spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu. Ukupan iznos investicije iznosi 68.845,31 kn,
traženi iznos od ministarstva iznosi 60.000,00 kn.
• Sa Zagorskim vodovodom iz Zaboka sklopili smo ugovor za ulaganje u komunalnu vodnu građevinu
Matijeviči, Tuški i Brkovići. Tim ugovorom našim građanima toga mjesta osigurati će se cjevovod sa
vodovodnom mrežom za priključak pitke vode. Općina je osigurala iznos od 133.399,00 kn, gdje Županija
sufinancira 50%.
• Općina Mihovljan prošla je i na natječaju WIFI4EU od izvršne agencije za inovacije i mreže i ostvarila
potporu od 15.000,00 eura. U tijeku je provedba projekta instalacije bežičnog interneta na području Općine.
• S Krapinsko-zagorskom županijom sklopili smo Sporazum o sufinanciranju radnih bilježnica za
učenike OŠ „Ljudevit Gaj Mihovljan“ u iznosu od 41.316,20 kn. Županija sufinancira 50% i općina 50%.
• Odrađivale su se i ostale komunalne usluge: prijevoz i razgrtavanje kamenog materijala, rad
strojem, čišćenje snijega, uređenje javnih površina kao i dva puta košnja bankina pokraj općinskih cesta.
Pri svemu tome, u našem radu uvijek smo nastojali voditi računa o ravnomjernom razvoju svih naselja.
Posebnu pažnju moram posvetiti sljedećim projektima:
IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U MIHOVLJANU sa kojim se Općina javila na EU natječaj, te je preko
mjere Programa ruralnog razvoja osigurala iznos od 7.440.000,00 kn.
• Procijenjena vrijednost projekta iznosi 8.375.000,00 kn (s PDV-om)
• u postupku prve javne nabave dobiveni je najniži iznos od 10.052.330,44 kn (s PDV-om). Zbog
prevelike razlike od procijenjene vrijednosti išlo se u ponavljanja postupka javne nabave.
• u drugom postupku javne nabave dobivena je najniža ponuda u iznosu od 9.593.144,25 kn (s PDVom).
• ovih dana donijeti će se Odluka
Općina Mihovljan 2012. godine krenula je sa projektnom idejom o izgradnji Dječjeg vrtića s posebnim
potrebama u Mihovljanu na lokaciji starog grada, koji je s vremenom promijenio naziv u Osnivanje centra za

usluge u zajednici. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prepoznalo je značenje
našeg idejnog projekta i dalo nam pozitivno mišljenje za izradu projektne dokumentacije za izgradnju
poslovnog prostora u svrhu ostvarivanja djelatnosti Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, Dislocirane
jedinice za pružanje usluga u zajednici Mihovljan. U tijeku je javna nabava za izradu projektne dokumentacije
koji smo prijavili na natječaj programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI
fondova i ostvarili potporu u iznosu od 600.000,00 kn.
Nositelj projekta je Centar Zajezda kojemu je Općina Mihovljan darovala svoju nekretninu i koji će se
javiti na natječaj koji se planira otvoriti 16. listopada ove godine.
Kapacitet bi bio za 15 djece i 15 odraslih osoba u jednom trenutku. U centru bi se nalazili logopedtski
kabinet, kabinet za fizikalnu terapiju i kabineti za razne druge psiho – socijalne pomoći i podrške. Mobilni
timovi bi odlazili i pružali usluge po kućama korisnika. Dislocirani pogon znatno će skratiti putovanja i olakšati
život tim osobama. Otvaranjem Centra stvoriti će se nova radna mjesta te mogućnost zaposlenja.
Projekt VATROGASNI DOM MIHOVLJAN dva puta smo prijavljivali na natječaj Agencije, ali nismo prošli
zbog neostvarivanja dovoljno bodova. Naime, u startu odmah imamo 15 bodova manje jer nemamo doma,
za razliku od onih koji prijavljuju njegovu rekonstrukciju. Po meni to znači, tko nema nema, tko ima njemu
treba još i dati. Općina Mihovljan je jedina općina u Krapinskoj zagorskoj županiji koja nema vatrogasni dom.
To mi je jako žao jer članovi našeg DVD-a ulažu veliki trud i zalaganje te su uvijek na usluzi zajednici, a
nemaju ni osnovne uvjete za rad iako djeluju već 88 godina i broje 130 članova. Mi i dalje ne gubimo nadu te
se nadamo da će Vlada na sjednici koja će biti održana u Krapinsko-zagorskoj županiji imati sluha i podržati
naš projekt.
Načelnik je istaknuo da smo uspjeli puno toga realizirati, zahvaljujući Vladi i ministarstvima RH, ujedno
ovo je i prilika da se zahvalim našem saborskom zastupniku Žarku Tušek za veliki doprinos u realizaciji naših
ciljeva.
Također zahvalio se Županiji, predsjednici županijske skupštine, Žuc-u, Zagorskom vodovodu,
elektrama Varaždin i Zabok, osnovnoj školi Ljudevit Gaj Mihovljan i ostalim partnerima na korektnoj suradnji
Posebnu zahvalu uputio je svojem zamjeniku Silvestru Vučković, predsjedniku vijeća Željku Čleković, te
poštovanim članicama i članovima Općinskog vijeća, mjesnih odbora, socijalnog vijeća i komisija, kao i mojim
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine što svi zajedno pokušavamo kroz rad i ostvarenje
projekata stvarati budućnost našeg mjesta. Ne smijem zaboraviti građane i zahvaliti njima na njihovim
sugestijama i primjedbama.
Na kraju svog izlaganja načelnik je poručiti svim Mihovljančankama i Mihovljančanima da Mihovljan zrači
pozitivnom energijom, zajedništvom i voljom za postizanjem napretka na svim područjima. Radimo zajedno
za boljitak naše općine, za našu djecu, mlade da vide i grade svoju budućnost u Mihovljanu, ali ne
zaboravljajući i potrebe naših starijih.
Čestitke u ime kolegica i kolega zagorskih općina i gradova uputio je načelnik općine Budinščina
Radovan Hercigonja i vlasnik Školske knjige Ante Žužul pohvalivši rezultate i trud Mihovljančana te pozvavši
na zajedništvom, ali i demografsku obnovu. Svoje viđenje rezultata na području Mihovljana dali su i
predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki koja je istaknula da su ovakve male općine itekako
vrijedne opstanka, pomoćnik ministrice poljoprivrede Zdravko Tušek te izaslanik predsjednika Sabora RH i
predsjednika Vlade Žarko Tušek koji se osvrnuo na gradnju vrtića u Zagorju, naglasivši da smo trebali
postaviti jasnije okvire, kako nam se ne bi događalo upravo ovo što nam se događa, a to su prevelike cijene
izvođača radova za njihovu gradnju.
Na kraju svečane sjednice dodijeljene su i priznanja učenicima koji su tijekom cijelog svog
osnovnoškolskog obrazovanja u prošlogodišnjoj generaciji postizali odličan uspjeh. To su Jann Habuljko,
Ana – Marija Petrač, Sara Risek, Elena Šlopar i Nives Tenšek. Prigodan znak pažnje uručen je i njihovim
razrednicima Ivanki Bartolić i Branki Klarić. U kulturno – umjetničkom programu sudjelovali su učenici
osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan pod vodstvom Gordane Vučković, Branke Klarić, Slađane Benkus i
Adama Mokosa Pazmana .

