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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 
KLASA: 021-01/17-01/08 
URBROJ: 2211/07-17-2 
Mihovljan, 12. 9. 2017.     
 

ZAPISNIK 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 12. rujna 2017. 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 10 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. Franjo Babić 
               3. Gordana Novak 
               4. Stjepan Svetec 
               5. Marija Bužić 
                                                               6. Vladimir Risek 
                                                               7. Dražen Pavleković 
  8. Ivan Pavleković 
  9. Davor Rafaj 
 10. Darko Putar 
 
Odsutni član Općinskog vijeća: Slobodan Sajko (opravdano) 
 
Ostali prisutni:                                     -  Zlatko Bartolić – općinski načelnik Općine Mihovljan  
                                                               - Silvestar Vučković – zamjenik Općinskog načelnika    
                                       -  Ljubica Risek – financijsko – računovodstveni referent 

-  Ana Spevec- zapisničar 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković poziva vijećnika Franju Babića da temeljem članka 6. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/13) da da i 
potpiše svečanu prisegu. 

Nakon što je zapisničarka Ana Spevec pročitala tekst svečane prisege, navedeni vijećnik je dao i potpisao 
svečanu prisegu, a predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković čestitao mu je na časnoj dužnosti koju je 
preuzeo.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da je prijedlog dnevnog reda primljen u pozivu za 
sjednicu i upitao da li ima  neki prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
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  Budući da nije bilo dopuna i izmjena dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je na 
glasovanje Prijedlog dnevnog red.  
                                                    
Općinsko vijeće je jednoglasno sa (10 glasova „ZA“) usvojilo prijedlog i utvrdilo slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija  skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 30. 6. 2017. godine, 
2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, 
3. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sa programima, 
4. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima i 

programa, 
5. Donošenje Odluke o dodijeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 

2017./2018. godini, 
6. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika po pedagoškom standardu Osnovne škole 

„Ljudevit Gaj“ Mihovljan, 
7. Donošenje Pravilnika o korištenju Društvenog doma Mihovljan, 
8. Zaključak o prihvaćanju ponude za predstavu Kerekesh Teatra, 
9. Zaključak o obilježavanju Dana Općine, 
10. Pitanja i prijedlozi. 

 
TOČKA 1. 

 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 2.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. 6. 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/ice Općinskog vijeća u materijalima 
primili skraćeni zapisnik sa 2.  sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. lipnja 2017. godine. Upitao je članove 
i članice Općinskog vijeća da li imaju primjedbe na zapisnik.  

Ivan Pavleković pozdravio je sve prisutne i dao je primjedbu na  zapisnik sa 2. sjednice. Smatra da se ne   
ne vidi tko je za što glasao, također ne mogu glasati za verifikaciju zapisnika koji nisam dobio. Molim Vas da već 
konačno i u zakonskom roku dobijemo zapisnik da vidimo što piše, pa da možemo o tome glasovati. Zapisnik je 
javan.   

Dražen Pavleković slaže se da ne mogu dobiti zapisnik dva tri dana prije, smatra da bi bilo dobro da se 
zapisnik pošalje prije.  

Željko Čleković odgovara da je zapisnik napisan kako se piše na županiji, te da kada je on bio u 
županijskog skupštini također nisu dobivali pune zapisnike već skraćene u materijalima za sljedeću sjednicu.  

Ivan Pavleković odgovara da nije točno, klubovi zapisnika imali su pravo i dobili su zapisnike. Smatra da 
ga imaju pravo dobiti i oni, te ispred kluba zastupnika traži zapisnik. 

Usvojen je prijedlog da se ubuduće dostavlja zapisnik klubu SDP-a Mihovljan. 
Budući da nije bilo daljnjih primjedbi na skraćeni zapisnik sa 2. sjednice, Općinsko vijeće Općine 

Mihovljan  sa 8 glasova „ZA“  i 2 glasa „PROTIV“ ( Ivan Pavleković i Dražen Pavleković) donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
kojim se usvaja skraćeni  zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mihovljan održane dana 30. 

lipnja 2017. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 2. 
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine  
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković poziva općinskog načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić obrazložio je ukratko svoje polugodišnje izvješće o radu za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja 2017. godine.  
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U Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije kandidirali smo projekt „SANACIJA-
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN“ i „DJEČJE IGRALIŠTE U 
MIHOVLJANU“. U Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja za prijavu za financiranje kapitalnog projekta za 
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda  kandidirali smo i projekt „SANACIJA-
MODERNIZACIJA POSTOJEĆIH NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN“. Općinu 
Mihovljan posjetila je ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić radi provedbe projekta Osnivanje 
centra za usluge u zajednici u Mihovljanu (Izgradnja dječjeg vrtića za djecu s posebnim potrebama.) Radnom 
sastanku prisustvovali su: saborski zastupnik žarko Tušek i načelnici susjednih općina koji podržavaju projekat. 
Sa Krapinsko-zagorskom županijom sklopili smo: Ugovor o korištenju sredstava za projekt „Izrada i postava klima 
uređaja u Društvenom domu Mihovljan“. u iznosu od 45.000,00 kn, Ugovor o financiranju nabave kamenog 
materijala za sanaciju nerazvrstanih makadamskih cesta na području Općine Mihovljan koje su oštećene uslijed 
pojave elementarnih nepogoda u iznosu od 15.000,00 kn, Ugovor o sufinanciranju uređenja prometne i 
komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan  u iznosu od 50.000,00 kn.  
Sproveli smo natječaje i sklopili ugovore za: Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine 
Mihovljan, Sanacija – modernizacija postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan, Dječje igralište 
u Mihovljanu, Ugovor o održavanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja, Ugovor o implementaciji 
informatičke podrške za upravljanje prihodima općine, Ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz proračuna Općine Mihovljan, Ugovore o stručnim nadzorima. Po navedenim ugovorima započeti su 
radovi, koji su u tijeku ili završeni. 
Napravljena je geodetska izmjera i geodetski elaborat za nerazvrstanu cestu M – Mihovljan – Večkovići – 
Kovačići. Napravljena je geodetska izmjera za relaciju Mihovljan –  Frkuljevec Mihovljanski (Stari Fijaker) 
Raspisali smo javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na 
području Općine Mihovljan u 2017. godini. Sa ukupno 6 udruga sklopljeni su ugovori u ukupnom iznosu 
301.000,00 kn. U prvoj polovici godine pripremali smo sve potrebne radnje i održavanje lokalnih izbora u Općini 
Mihovljan. Obavljao sam i druge poslove iz djelokruga rada općinskog načelnika. 

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

radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine na glasovanje 
 
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković) donijelo 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2017. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 3. 
Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sa programima 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan 
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sa programima, te poziva općinskog načelnika i financijsko 
računovodstvenog referenta za uvod točke.  

Ljubica Risek obrazložila je da u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 
87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o obračunu proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih 
programa, stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan prilažu i izvještaji o 
izvršenju plana razvojnih programa. U nastavku se daje detaljno obrazloženje obračuna proračuna od 
01.01.2017. do 30.06.2017. 
PRIHOD: 
Prihod za 2017.g. planiran je u iznosu od 4.980.000,oo kn a ostvareno je 2.093.327,61 kn  42 %.  
 PRIHOD OD POREZA  
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Planirano je 4.949.426,16 kn a ostvareno je 2.091.017,83 kn 42 %.  
Prihodi od poreza na dohodak  
Ostvareno je 953.756,55 kn .  
Veći dio poreza izvršen je u granicama planiranog.   
 Potpore i pomoći  
Ostvareno je 858.165,70 kn     
Tekuće potpore dobivene su od:   
Državni proračun - za pl.dobavljača     516.296,oo kn 
Državni proračun - kom.mjere JLS S    236.584,33 kn                                  
Krapinsko-zagorska županija - za predškolski odgoj     2.780,oo kn   
Kapitalne potpore dobivene su od:   
Agencija za plaćanje u polj. i regionalni razvoj- 62.500,oo kn – za Strategiju razvoja općine Mihovljan  
Krapinsko-zagorska županija 45.000,oo kn – za klimu za Društveni dom Mihovljan  
Tekuće potpore: 
HZZ-o izvršen je povrat po obračunu za javne radove iz prošlog razdoblja   5.834,63 kn   
64 Prihodi od imovine                                                                 
Ostvareno je 47.513,13 kn  - Prihod je ostvaren od koncesija,  iznajmljivanje prostorija Društvenog doma i 
legalizacije.   
 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama  
Ostvareno 231.582,45 kn   - Prihod je ostvaren od grobne naknade, komunalnih naknada, komunalnog doprinosa, 
prihoda od groblja   
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
Ostvareno 2.309,78 kn, Prihod je ostvaren od otplate stanova sa stanarskim pravom. 
 
I Z D A C I :              
Izdaci za 2017.g. planirani su u iznosu od 4.980.000,oo kn a ostvareno je 1.471.915,43 kn  30 %.    
RASHODI POSLOVANJA  
Planirano je 2.990.000,oo kn a utrošeno je 1.180.317,59 kn 40 %.        
 Rashodi za zaposlene  
Utrošeno je 166.097,42 kn    
Izdaci za zaposlene vršeni su prema planu u skladu sa Pravilnicima.  
Materijalni rashodi, Utrošeno je 626.129,79 kn . Najveći dio utrošen je za materijalne rashode, tr. el.energije za 
javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete,  održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnih površina.         
Financijski rashodi , utrošeno je 5.564,61 kn. Plaćane su bankarske usluge, usluga FIN-e.     
 subvencije  
Utrošeno je o,oo.  Općina nema zaprimljenih zahtjeva za plaćanje 1% kamata za poduzetničke kredite.  
Potpore, utrošeno je 25.141,08 kn   - potpore su dane za predškolski odgoj, prehrana učenika (socijala).  
Naknade građanima i kućanstvima, trošeno je 142.136,36 kn    
-utrošeno je za  tr.vrtića, sredstva za socijalnu skrb, pomoć obiteljima za svako rođeno dijete, učeničke i 
studentske stipendije, prijevoz učenika u srednju školu, prijevoz učenika u osnovnu školu.             
Donacije i ostali rashodi, utrošeno je 215.248,33 kn   
Tekuće donacije: 
Političke stranke općine Mihovljan, NK „RUDAR“ Mihovljan, DVD Mihovljan, Udruga vinara i podrumara „LUCEN“ 
Mihovljan,  Udruga umirovljenika UUM Mihovljan, Arhivski centar Popovec, Hrvatski  crveni križ      
Kapitalne donacije: 
-doznačeno je Crkvi Mihovljan za uređenje crkvenih objekata 10.000,oo kn.         
RASHODI ZA  NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  
Utrošeno je 291.597,84 kn 15 %.    
Sredstava su utrošena za:  
47.500,oo kn   – Izmjene i dopune Prostornog plana  
 5.625,oo kn    - Geodezija  
39.500,oo kn   - asfaltiranje cesta  
27.750,oo kn  - uređenje prilaza na groblje / kod križa  
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110.122,84 kn – nogostup i oborinska odvodnja  
 47.500,oo kn  - klima za Društveni dom  
13.600,oo kn  - oprema ( uredski namještaj i printer)  
U toku su radovi na asfaltiranju cesta i uređenju dječjeg igrališta.  
BILANCA na dan 30.06.2017.   
 
FINANCIJSKA IMOVINA  
Stanje žiro-računa     777.217,31 kn         
Stanje blagajne                 515,07 kn            
UKUPNO:              777.732,38 kn           
 
OBVEZE OPĆINE PREMA DOBAVLJAČIMA  
Općina  Mihovljan ima dugovanje za neplaćene račune  u iznosu od  101.598,05 kn   
==================================================================== 
                                                                                                                     

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA  
na dan 30.06.2017.g.  

  
 
Rezultat na dan           31.12.2016. /višak              +  54.722,15 kn      
Rezultat 01.01.2017.   30.06.2017. / višak              + 621.412,18 kn          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REZULTAT na dan 30.06.2016.     VIŠAK       676.134,33 kn      
             Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
 Ivan Pavleković izvršenje proračuna za prvih 6 mjeseci je bitna stvar i govori nam koliko i što se radilo u 
proteklom razdoblju, pa manje i više na terenu se i moglo vidjeti što se radilo. Planiralo se dobro, proračun se 
punio zadovoljavajuće, ali ima jedna stavka na koju stalno upozoravam da je ne treba stavljati u proračun i to su 
kapitalne pomoći iz države i županije. Opet se planiralo da će se dobiti 900.000,00 kuna, a dobilo se 105.000,00 
kuna, znači manje 800.000,00 kuna. Svake godine na toj stavci se kiksa. Nismo provodili program koji smo si 
zacrtali, nismo izvršavali stavke iz proračuna. Uspjeli smo potrošiti milijun kuna, a da ne vidimo na što, manje i 
srednje poduzetništvo 0 kuna, OPG  0 kuna, obnovljivi izvori energije 0, asfaltiranje cesta 0, javno vatrogasna 
postrojba 0, sredstva za civilnu zaštitu 0 kuna, ne daj bože da se dogodi elementarna nepogoda . Nismo odradili 
ono što smo planirali, a sami si planiramo. Mi štedimo ali se ne vidiju rezultati. 
 Zlatko Bartolić odgovara da je već više puta odgovorio na to pitanje i opet odgovara da je nemoguće se 
javiti na natječaj ako se ne planiraju sredstva u proračunu. Vidjeti će se kod rebalansa proračuna koliko se radilo i 
koliko se planira raditi. Što se tiče stavki sa 0 kuna, za obnovljive izvore energije nitko se nije javio, za OPG nitko 
se nije javio, za poduzetništvo nije bilo zahtjeva. Što se tiče kapitalnih pomoći sklopljeni su ugovori, a realizacija 
će biti u drugoj polovici godine. 
 Ivan Pavleković da je repliku, smatra da mi kao općinsko vijeće ne moramo čekati županiju i natječaje, 
mi imamo svoju strategiju razvoja koje je i donijelo ovo Općinsko vijeće. Trebamo staviti tu strategiju na stol i 
vidjeti što se iz nje može realizirati . S vaše strane gledališta puno ste napravili, ali s moje strane niste.  
 Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog odluke 
o izboru povjerenstva za javnu nabavu na glasanje. 

Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković) donijelo 
 

ODLUKU 
o izboru Povjerenstva za javnu nabavu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
TOČKA 4. 

Donošenje I. izmjene i dopune proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima i 
programima 
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 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim 
planovima i programima, te poziva općinskog načelnika  i financijsko računovodstvenu referenticu za uvod točke.  
             Ljubica Risek iznosi u skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine 
ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza ) donose se 
izmjene i dopune proračuna za tekuću kalendarsku godinu.  Ovom se I. izmjenom proračuna općine Mihovljan u 
plan uključuje ostvareni rezultat poslovanja prethodne proračunske godine: višak 54.722,15 kn.  
Ujedno se predlaže povećanje ukupnih prihoda i primitaka tekuće godine za 455.277,85 kn, te povećanje izdataka 
za 510.000,oo kn . Na taj način planiranim iznosom  prihoda i primitaka u iznosu 5.490.000,oo kn pokrivaju se 
tekući rashodi i izdaci u iznosu 5.490.000,ookn,. Razlog I. izmjene proračuna došlo je zbog uključivanju rezultata 
poslovanja prethodne godine , zbog sklapanja Ugovora o pomoći općini, korekcije prihoda u skladu sa prihodima 
prvih šest mjeseci. Također u rashodovnoj strani napravljena je korekcija tekućih izdataka u skladu sa 
ostvarenjem prvih šest mjeseci, prikazana su povećanja/smanjenja za održavanje i za kapitalne izdatke.  
Rashodi poslovanja povećani su za 41.300,oo kn a  rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 
468.700,oo kn.  U prijedlogu I. Izmjene proračuna izmjene i dopune prikazane su prema računskom planu,  iznosi 
povećanja ili smanjenja.  

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković iznosi da se rebalans čini pa i gotovo i nepotrebnim, ali kada malo dublje pogledam i 

potreban je. Neki dan prolazio sam kroz Gregurovec, vozio sam se po županijskoj cesto koja je u jednom dijelu u 
jako lošoj situaciji. Ajmo riješiti ovu cestu Gregurovec - Petrova Gora do kraja.  Vidim da nema stavke da se ta 
cesta riješi, negdje je stalo. Treba poslati dopis prema županiji i županijskoj upravi za ceste da se to riješi. 
Smatram da se u suradnji sa županijom to može riješiti, trenutno je cesta u Golubovcu zatvorena pa svi se voze i 
koriste  tu cestu u Gregurovcu koja je dosta  u lošem stanju i neprohodna, te stvara opasnost za sve sudionike u  
prometu. Predlažem da općina riješi imovinsko pravne odnose sa građanima i u suradnji sa županijskom upravom 
za ceste KZŽ naprave sanaciju ceste. 

Druga stvar nigdje ne vidim stavku vezano za prostoriju za NK Rudar, prošli put na općinskom vijeću 
dobio sam zadovoljavajuće odgovore vezane za uređenje nogometnog igrališta. Pozdravljam uređenje oko 
igrališta, lijepo je uređeno i napravljeno, ali ajmo još riješiti i prostorije – svlačionice. Što se tiče nas SDP-a još bi 
trebalo biti nekih stavki u rebalansu proračuna. 

Zlatko Bartolić odgovara vezano uz cestu u Gregurovcu, mi smo pisali prema županijskoj upravi ali oni 
su odgovorili da je cesta prohodna i dobra. Općina Mihovljan u više navrata je spomenula da je spremna za 
suradnju i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa građanima i da se završi ta dionica koja je ostala u 
Gregurovcu. Vezano za svlačionicu predviđana su sredstva i pod stavkom pod održavanje zgrada jer se to nalazi 
u vlasništvu općine. Sve mi planiramo, a realiziramo koliko možemo, koliko nam dopuštaju financije. 

Dražen Pavleković iznosi da je u rebalansu došlo do tehničke pogreške vezano za planirana sredstva i 
utrošena kod kamenog materijala. 

Ljubica Risek u prvih šest mjeseci pod kameni materijal knjižio se kameni materijal u stavci 322411 
knjižio se sav kameni materijal koji se navozio na nerazvrstane ceste i kameni materijal za podlogu za asfaltiranje. 
Tek kad je prijevoznik u sedmom mjesecu dostavio račune sa otpremnicama na kojima je bilo vidljivo koji je 
materijal odvožen za tekuće održavanje, a koji za podlogu za asfalt izvršeno je preknjiženje. 

Stjepan Svetec slaže se sa gospodinom Pavlekovićem vezano za planiranje za svlačionice, ali mora 
napomenuti da naše prostorije nisu niti tako loše kako imaju ostali klubovi. Imamo prostorije u dosta dobrom 
stanju, siguran sam da ih možemo smjestiti u prvih 5 u cijeloj krapinsko zagorskoj županiji. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je I. izmjene i 
dopune proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima i programima na glasanje. 

 
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ (Ivan Pavleković, Dražen Pavleković) 

donijelo 
 

ODLUKU 
o I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu sa popratnim planovima i 
programima, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
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TOČKA 5. 
Donošenje Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 
2017./2018. godini 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj godini 
2017./2018. godini, te poziva v.d. pročelnice za uvod točke.  

Ana Spevec obrazlaže da u Općini Mihovljan na snazi je Pravilnik o stipendijama KLASA: 021-01/11-01/12 

UBROJ: 2211/07-11-5 od 18. ožujka 2011.("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" br. 06/11), a 

natječaj se raspisuje ovisno o planiranim proračunskim sredstvima u pojedinoj godini, sukladno Odluci o dodjeli 

učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj godini.  

Pravilnikom o stipendijama (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 06/11) utvrđuju se postupak za 

dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija. Člankom 2. st.2. Pravilnika ("Službeni  glasnik  Krapinsko 

– zagorske županije" br. 06/11) određeno je da broj i visinu učeničkih i studentskih stipendija koje će se dodijeliti 

za školsku odnosno akademsku godinu utvrđuje Odlukom Općinsko vijeće. Slijedom iznijetog, predlaže se 

Općinskom vijeću da usvoji Prijedlog o dodjeli učeničkih studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 

2017./2018. godini u priloženoj odluci. 

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

dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017/2018. godini na glasovanje 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini, u tekstu 
koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 6. 
Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika po pedagoškom standardu Osnovne škole 
„Ljudevit Gaj“ Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća u 
materijalima primili Prijedlog odluke, te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec iznosi da Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) je propisano da pravo na 
besplatan prijevoz, koji je dužan osigurati osnivač školske ustanove, imaju samo učenici razredne nastave (1. do 
4. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje tri kilometra, kao i učenici predmetne nastave 
(5. do 8. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje 5 kilometra.  
 Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” br. 
63/08) utvrđeno je da se učenicima koji nemaju pravo na prijevoz u skladu s gore navedenim zakonskim 
odredbama, a putuju do škole po državnim i županijskim cestama bez nogostupa i gustim prometom, radi veće 
sigurnosti može osigurati prijevoz bez obzira na udaljenost od škole. 

Bruto cijena prijevoza po učeniku za mjesec dana iznosi 184,00 kune, od čega 92,00 kune osigurava 
KZŽ, a 92,00 kune po učeniku za mjesec dana plaćaju roditelji ili/i JLS.  

Općina Mihovljan prema dobivenome popisu od OŠ „Ljudevit Gaj“ Mihovljan u školskoj godini 2017/2018 
sufinancirati će prijevoz 35 učenika koji po navedenome Zakonu nemaju pravo na besplatan školski prijevoz. 
Sufinancirati će se 46,00 kuna mjesečno po učeniku. 

Slijedom iznijetog, predlaže se Općinskom vijeću da utvrdi Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova 
prijevoza učenika po pedagoškom standardu osnovne škole „ Ljudevit Gaj“ Mihovljan. 

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 odluke o 
sufinanciranju troškova prijevoza učenika po pedagoškom standardu Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan na 
glasovanje 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ODLUKU 

o sufinanciranju troškova prijevoza učenika po pedagoškom standardu Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ 
Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 

TOČKA 7. 
Donošenje Pravilnika o korištenju Društvenog doma Mihovljan 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća primili u 
materijalima Prijedlog Pravilnika o korištenju Društvenog doma Mihovljan, te poziva v.d. pročelnicu za uvod točke.  

Ana Spevec obrazlaže da ovom odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na korištenje društvenog 
doma koji se na području Općine Mihovljan i koji je u vlasništvu Općine Mihovljan. To pitanje do sada je bilo 
djelomično regulirano Cjenikom korištenja velike dvorane u društvenom domu u Mihovljanu („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 20/11). Ovim prijedlogom pravilnika specificirano je na koje vrste korištenja, s 
obzirom na vremensko trajanje i namjenu korištenja, se društveni dom može dati na korištenje potencijalnim 
korisnicima. Cijene korištenja društvenog doma ostalu iste kao što je to regulirano prethodnim cjenikom korištenja 
velike dvorane u društvenom domu u Mihovljanu. 
Udruge građana će prostorije Društvenog doma koristiti prema rasporedu koji su dužni dostaviti Jedinstvenom 
upravnom odjelu do 31.03. tekuće godine, te pridržavati se istog. Također udruge građana ne mogu koristiti niti 
jednu od prostorija u Društvenom domu u terminima u kojima se dom koristi za svadbe, karmina, zabavne 
priredbe, skupove i sl. 
Naknada za korištenje društvenog doma plaća se unaprijed prije korištenja na žiro-račun Općine Mihovljan. 
Općinski načelnik može dati društveni dom na korištenje bez naknade ili popust kada procijeni da je takav čin 
opravdan (djelatnost udruga građana, članovima obitelji poginulih branitelja, invalidima domovinskog rata, drugim 
invalidima, socijalno ugroženim osobama i sl.). 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Ivan Pavleković postavlja pitanje vezano za prostoriju KUD-a Mihovljan, Općinsko vijeće dalo je na 

trajno korištenje prostoriju iza velike dvorane kud-u Mihovljan. Navedenu prostoriju su uredili sami članovi kud-a, 
odnosno uredili su i prostoriju u potkrovlju. Pitanje je da li se navedenim pravilnikom ukida odluka općinskog 
vijeća ili ta prostorija ostaje i dalje KUD-u Mihovljan. 

Zlatko Bartolić, općinski načelnik odgovara prostorija ostaje KUD-u, ali se na ulaznim vratima u 
društveni dom mijenja brava i ključevi će se morati uzimati i vraćati u općinu. 

Ivan Pavleković postavlja pitanje vezano za članak 7. pravilnika o plaćanju unaprijed prije korištenja 
doma? 

Željko Čleković, predsjednik općinskog vijeća odgovara da do sada nije bilo nikakvih pritužbi od građana 
vezano za plaćanje doma, naprotiv svi žele riješiti najam prije održavanja proslava. 

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

Pravilnika o korištenju Društvenog doma Mihovljan na glasanje. 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
PRAVILNIK 

o korištenju Društvenog doma Mihovljan, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 8. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju ponude za predstavu Kerekesh Teatra 
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Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 

materijalima Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude za predstavu Kerekesh Teatra, te poziva općinskog 
načelnika za uvod točke.  

Zlatko Bartolić  iznosi da se bliži Dan općine i župe Mihovljan, te povodom obilježavanja tih dana, dana 
29.9. održala bi se predstava u izvedbi Kerekesh Teatra „Krtice“ . 

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

prihvaćanju ponude za predstavu Kerekesh Teatra na glasanje. 
 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju ponude za predstavu Kerekesh Teatra, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni 
dio.  
 
   

 
TOČKA 9. 

Donošenje Zaključka o obilježavanju Dana Općine 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković iznosi da su članovi/članice Općinskog vijeća dobili u 
materijalima Prijedlog Zaključka o obilježavanju Dana Općine, 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 određuje program koji je naveden u 
Zaključku. 

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković otvorio je raspravu. 
Vladimir Risek iznosi da nigdje ne vidi da u programu piše nastup KUD-a Mihovljan, naš KUD ne 

nastupa, zašto je to tako, molim da mi se objasni? 
Zlatko Bartolić, općinski načelnik odgovara da  je tri godine pozivao KUD Mihovljan da nastupa za Dan 

općine,  nisu se niti jedanput mogli odazvati, pa više ne vidi svrhu pozivanja.  
Ivan Pavleković  iznosi da predsjednik vijeća koji je odgovoran za svečanu sjednicu općinskog vijeća, da 

bi bilo dobro da službeno iz komunicira sa predsjednikom KUD-a, da se ne zaoštrava situacija već da se službeno 
dogovore za nastup povodom dana Općine. 

Željko Čleković, predsjednik Općinskog vijeća završava raspravu, smatrajući da se izašlo izvan teme 
točke dnevnog reda. 

Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik Općinskog vijeća Željko Čleković dao je Prijedlog 
Zaključka o obilježavanju Dana Općine na glasanje. 

 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

 
ZAKLJUČAK 

o obilježavanju Dana Općine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
 
 

TOČKA 10. 
Pitanja i prijedlozi 
Pitanja i prijedlozi započeti su postavljanjem pitanja članova/članica Općinskog vijeća prema redoslijedu prijava 
za sudjelovanje. 
Ivan Pavleković - moli da se za sljedeću sjednicu pripremi izvještaj poljoprivrednog redara o svome radu, koji su 
planovi za dalje, koliko je bilo kazni/prihoda i koliko učinka., također iznosi da se bliži kraj koncesiji Sutinskim 
Toplicama, interesira ga tko, kome i koliko plača tu koncesiju, prije par godina postavio je na sjednici općinskog 
vijeća isto pitanje vezano uz tu temu;  smatra da koncesija ide kraju, gdje smo mi  i naši planovi sa Sutinskim 
toplicama, interesira ga što Općina Mihovljan planira riješiti sa tim našim blagom.  
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Zlatko Bartolić – odgovara što se tiče zemljišta Sutinskih toplica da je sve privatizirano. Vezano za koncesiju, 
koncesija je sklopljena na razdoblje od 20 godina, odnosno do polovice 2017. godine. Koncesionar nema duga s 
osnova naknade za koncesiju, uredno plaća. Prema zakonu dok ne istekne ugovor koncesionar je Društvo 
Ivančica d.d.  
Ivan Pavleković   - zahtjeva da dobije konkretni pismeni odgovori o izvoru Sutinskih toplica kao službeni podatak 
na sljedećoj sjednici općinskog vijeća. 
Zlatko Bartolić – ne može dati pisanu dokumentaciju koju nema. Koncesiju je dala država, a ne općina. To nije u 
ovlasti općine, već ministarstva. Prije isteka koncesije, o planu sa izvorom odlučiti će se na Općinskom vijeću. 
  
  

Predsjednik vijeća Željko Čleković zaključuje 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mihovljan. 
 
 
  

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Mihovljan završila je u 21:10 sati. 

 
 
 
 
         Zapisničarka                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
         Ana Spevec                                                                                            Željko Čleković 
 
 
 


