ZAPISNIK
s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane 23. lipnja 2015. godine u 18,00 sati
u vijećnici Općine Žakanje
Nazočni: Vesna Hajsan-Dolinar, Zlatko Jaklević, Zlatko Bućan, Stjepan Plesac,
Mario Podrebarac, Dragutin Blažina, Antun Brunski, Zvonko Kožar, Danijel
Jurkaš, Branko Zvonković, Mario Kohanić
Ostali nazočni: Nikola Sopčić, načelnik Općine Žakanje, Denis Mihelić, zamjenik načelnika
Općine Žakanje i Anita Srbelj-Dehlić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Žakanje
Sjednicu Općinskog vijeća otvorila je Vesna Hajsan-Dolinar, predsjednica Općinskog vijeća
Općine Žakanje, te pozdravila sve nazočne.
Budući da je dosadašnja vijećnica gđa. Mirjana Bregar podnijela ostavku na dužnost člana
općinskog vijeća, HDZ predlaže njezinu zamjenu i to gospodina Maria Podrebarca koji je položio
prisegu te tako postao član općinskog vijeća Općine Žakanje.
Za sjednicu se predlaže slijedeći
D N E V N I R E D:
-

Aktualni sat
1. a) Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
b) Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2015. godinu
3. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
5. II. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Žakanje za 2015. godinu
6. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama
smanjenim sadržajem

Prostornog plana Općine Žakanje sa

7. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjem vrtiću
8. Prijedlog Odluke o izmjenama granice naselja
9. Prijedlog Odluke o I. dopunama Odluke o osnivanju Poslovne zone
10. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
Dnevni red dopunjuje se 11. Točkom
11. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni društvenog ugovora o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Azelija eko
d.o.o.
Dnevni red JEDNOGLASNO je usvojen.

-

Aktualni sat

Vijećnik Branko Zvonković pitao je zašto groblje u Žakanju nije pokošeno.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je da će se pokositi čim budu vremenski uvjeti dozvoljavali.
Vijećnik Dragutin Blažina postavio je pitanje kada će se sanirati cesta na Pobijenki (kod Kamenoloma)
budući da je promet istom ugrožen zbog pijeska na cesti a bez potrebnih znakova upozorenja.
Također je dao primjedbu na nekvalitetno nasipavanje putova, odnosno na razgrtanje kamena na
putovima.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je da će se udarne rupe popraviti u skorije vrijeme kad dođe na red
u Županijskoj upravi za ceste. Odgovorio je također da se može prema potrebi popraviti nasipani
putovi.
Vijećnik Zvonko Kožar pitao je u kojoj je fazi projekt modernizacije nerazvrstanih cesta u koji je
uvrštena i cesta u Jurovskom brodu. Pitao je i za rad komunalnog redara te da li mu treba doći
prijaviti neuređene površine ili on izlazi sam i pregledava stanje. Predlaže također da se u budući
natječaj za povjeravanje poslova rada stroja uvrsti i rad gredera budući da je istim jako dobro
odrađen posao na uređenju puta u Jurovskom Brodu.
Načelnik Nikola Sopčić je odgovorio da projekt nije odobren od MRRFEU, ali da pozicija u proračunu
postoji te da će se pokušati iznaći drugi izvor financiranja. U svezi rada komunalnog redara odgovorio
je da je moguće prijaviti nepočišćenu površinu te će on izaći na teren te prema potrebi izdati rješenje.
U svezi gredera odgovorio je da je rad istoga prilično skup, ali ako bude interesa može se izvesti
manje kamena na putove ali angažirati greder da put „ispegla“, a što je prilično skupo.
Vijećnik Danijel Jurkaš pitao jeu čijoj je nadležnosti završetak uređenja i afaltiranja ceste u Jurovu i
kada će se radovi na istoj završiti.
Načelnik Nikola Sopčić je odgovorio da je završetak poslova u nadležnosti ŽUC-a te da će se radovi
završiti u narednom periodu, a izvršit će ih tvrtka Mežnar.
Vijećnik Stjepa Plesac pitao je kad će početi s adom javni radovi te po kojem se kriteriju biralo osobe
koje će se zaposliti.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kako smo zahtjev predali HZZ-u da ćim dobijemo od njih
odobrenje, javni radovi će početi s radom, a što se tiće kriterija odabira, uzeli su se one osobe koje su
što duže bile prijavljene u HZZ-u, budući da je za njih financiranje 100% od HZZ-a te Općinu ništa ne
košta.
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić dopunila je odgovor te je istaknula kako postoji više kriterija, a to su
dužina vremena prijave na HZZ-u, te završena razina obrazovanja.
Ad.1.
a) Zapisnik s 13. Sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje JEDNOGLASNO je usvojen.
b) Zapisnik s 14. Sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje JEDNOGLASNO je usvojen.
Ad.2.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, Anita Srbelj-Dehlić , objasnila je
prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2015. godinu.
Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je sa 8 glasova ZA I 1 glasom SUZDRŽAN I. IZMJENE I
DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ŽAKANJE ZA 2015. GODINU
Ad.3.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, Anita Srbelj-Dehlić, objasnila je
prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture.
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je donijelo I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Ad.4.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, Anita Srbelj-Dehlić, objasnila je
prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi.
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je donijelo I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI
Ad.5.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, Anita Srbelj-Dehlić, objasnila je
prijedlog II. Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Žakanje za 2015. godinu.
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je donijelo II. IZMJENE I DOPUNE
SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE ŽAKANJE ZA 2015. GODINU
Ad.6.
Općinski načelnik Nikola Sopčić objasnio je prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana
Općine Žakanje.
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je donijelo I. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA OPĆINE ŽAKANJE SA SMANJENIM SADRŽAJEM
Ad.7.
Općinski načelnik Nikola Sopčić pojasnio je potrebu donošenja Odluke o sufinanciranju
troškova boravka djece u dječjem vrtiću „Čarolija“. U raspravu se uključila i gospođa Mirjana Bregar,
ravnateljica novoosnovanog vrtića „Čarolija“ te dodatno pojasnila visinu ekonomske cijene vrtića po
djetetu i iznijela detaljan financijski plan vrtića.
Vijećnik Zvonko Kožar pitao je kolika je bila dosadašnja cijena a koliko će biti ubuduće, koliko
je djece prije bilo a koliko će ih biti ubuduće, te koja će djeca imati pravo prvenstva kod upisa.
Gđa. Mirjana Bregar odgovorila je kako je dosadašnja ekonomska cijena bila 1.600 a nova
cijena je 2.100 kn. Roditelji su prije plaćali 600 kn a ubuduće će 700. Prijašnji vrtić pohađalo je 30-oro
djece, a u buduće će 20-oro. U narednom periodu provest će se novi postupak upisa, te će prednost
imati djeca s područja općine Žakanje.
Vijećnik Antun Brunski pitao je da li se plaća najam za prostor vrtića.
Načelnik Nikola Sopčić je odgovorio da se najam ne plaća jer bi to u konačnici dovelo do
povećanja ekonomske cijene vrtića, a koji teret bi pao na Općinu.
Općinsko vijeće Općine Žakanje je sa 7 glasova ZA i dva glasa SUZDRŽANO donijelo OdlukU o
sufinanciranju troškova boravka djece u dječjem vrtiću „Čarolija“.
Ad.8.
Općinski načelnik pojasnio je prijedlog Odluke o promjeni granice naselja, te istaknuo kako je
postupak promjene granice pokrenut na inicijativu gospodina Josipa Matijaša, čija se kuća nalazi na
području naselja Kohanjac, mada isti već godinama ima adresu na naselje Žakanje.
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o promjeni granice
naselja.

Ad.9.
Općinski načelnik Nikola Sopčić pojasnio je prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju
Poslovne zone, te istaknu kako se Odluka dopunjuje popisom katastarskih čestica koje su obuhvaćene
poslovnom zonom. Isto se provodi po nalogu Ministarstva poduzetništva.
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je donijelo Odluku o I. dopunama Odluke o
osnivanju Poslovne zone.

Ad.10.
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić, pojasnila kako sukladno Odredbama novodonesenog Zakona o
pogrebničkoj djelatnosti prestaje važiti dosadašnji Ugovor o koncesiji kojim su poslovi prijevoza i
preuzimanja pokojnika povjereni Cvjećarnici Barbara.
Općinsko vijeće Općine Žakanje je sa 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo Odluku o
raskidu Ugovora za obavljanje poslova prijevoza pokojnika.
Ad.11.
Načelnik Nikola sopčić pojasnio je potrebu donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala
i izmjeni društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za komunalne
djelatnosti Azelija eko d.o.o.
Općinsko vijeće Općine Žakanje je JEDNOGLASNO donijelo Odluke o povećanju temeljnog
kapitala i izmjeni društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za
komunalne djelatnosti Azelija eko d.o.o.

Sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 19,30 sati.
U prilogu Zapisnika nalazi se tonski zapis s 15. Sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje

ZAPISNIČAR

Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.
mag.ing.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vesna Hajsan-Dolinar,

