ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane 29. ožujka 2018. godine u 17,00 sati
u vijećnici Općine Žakanje
NAZOČNI: Zlatko Bućan, Krunoslav Ferko, Zlatko Jaklević, Jasmina Jurinčić, Marko Boldin, Krešimir Hribljan, Ines
Nastav, Sanja Smukavić, Mario Kohanić, Danijel Bukovac
NISU NAZOČNI: Nikola Sopčić,
OSTALI NAZOČNI: Danijel Jurkaš, načelnik, Dinko Ivičić, zamjenik načelnika, Anita Srbelj-Dehlić, pročelnica,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio je 6.
sjednicu te predložio sljedeći
DNEVNI RED
- Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
7. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2017. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i seoskog turizma
za 2017. godinu
10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
11. Izvješće o radu načelnika za 2017. godinu
12. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu
13. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
14. I. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu
15. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva
16. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području općine Žakanje
17. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća Mjesih
odbora
18. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Izbornog povjerenstva i članovima Biračkih odbora za provedbu
izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području općine Žakanje
19. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama
20. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Žakanje za 2017. godinu
21. Prijedlog Odluke o modelu financiranja u Programu razvoja širokopojasnog interneta na području općine
Žakanje
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije, na području provođenja Projekta II. (Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje)
23. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č.br. 2816
k.o. Žakanje
24. Prijedlog Odluke o izmjeni Suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje
u k.o. Žakanje
25. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem
26. Prijedlog Odluke o osnivanju turističke zajednice

27. Razno
S dopunom , iza točke 26. dodaju se točke:
27. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
28. Prijedlog Odluke sporazumnom udruživanju
Dosadašnja točka 27. postaje točka 29.
Dnevni red JEDNOGLASNO je usvojen s 10 glasova ZA.
-

Aktualni sat

Vijećnik Krunoslav Ferko postavio je pitanje u svezi čišćenja mrtvačnice i groblja u zimskim snježnim
uvjetima, te kako se planira organizirati održavanje. Pitao je i kakva je situacija s nabavom kontejnera za odvojeno
skupljanje otpada. Uputio je apel da se sanira cesta koja je uništena pred dvije godine uslijed rekonstrukcije
vodovoda.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako službeno dokumentacija od MO Pravutina o groblju i mrtvačnici
nije predana u Općinu, te će se u narednom periodu organizirati upravljanje i održavanje. U svezi nabave
spremnika održan je sastanak s ministrom zaštite okoliša na kojem su jedinice lokalne samouprave upoznate s
najavljenim javnim pozivom za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno skupljanje otpada. Općina
Žakanje će se prijaviti na najavljeni poziv budući da ima spremnu svu dokumentaciju, a sama nabava spremnika
realizirat će se na državnoj razini prema interesima JLS-ova. Što se tiče sanacije ceste, odgovorio je da je u planu
rekonstrukcija cijelog vodovoda na tom području, pa će se sanacija ceste izvršiti nakon što rekonstrukcija bude
završena.
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan uključio se u raspravu te je istaknuo kako se radi o cca. 3 m2
asfalta te da to ne bi smio biti problem asfaltirati, budući da su prošle već dvije godine od rekonstrukcije vodovoda.
Načelnik je odgovorio kako je teško pronaći izvođača za tako malo asfaltiranja, budući da je direktor u
nekoliko navrata pokušao asfaltiranje dogovoriti s nekoliko tvrtki.
Vijećnik Marko Boldin pitao je da li su i dalje predviđena sredstva za rekonstrukciju objekata društvene
namjene. Istaknuo je kako DVD Brihovo ove godine slavi 90. godišnjicu postojanja pa bi tim povodom organizirali
uređenje vatrogasnog doma i sl.
Načelnik je odgovorio kako su sredstva planirana u Proračunu, te da je potrebno podnijeti zahtjev.
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić ukazala je na mogućnost da se DVD Brihovo javi sa svojim programom na
raspisani natječaj za udruge.
Vijećnik Zlatko Bućan postavio je pitanje kakva je situacija u Azeliji Eko d.o.o.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako već duže vrijeme postoje problemi u funkcioniranju Azelije Eko.
Trenutni direktor je pred mirovinom te se mnoge aktivnosti koje bi se trebale realizirati, ne realiziraju.
Vijećnik Krešimir Hribljan postavio je pitanje u svezi sigurnosti u prometu uz Osnovnu školu.
Načelnik je odgovorio kako je obavljen razgovor s predstavnikom MUP-a te će izaći na lokaciju, a u planu
je postavljanje semafora/svjetleći pješak i kamere.
Vijećnik Mario Kohanić napomenuo je kako se u Pravutini ponovno stvara divlja deponija, te apelira da
komunalni redar izađe na očevid i da se poduzmu aktivnosti na sprečavanju daljnjeg odvođenja otpada na tu
deponiju.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako će se poduzeti aktivnosti na rješavanju tog problema.
Ad1.)
Ad2.)

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je jednoglasno s 10 glasova ZA.

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje od
01.01. do 31.12.2017. godine, osvrnula se na ostvarene prihode i rashode te istaknula kako je ostvaren višak
prihoda koji se prenosi u naredno razdoblje u iznosu od 681.866,44 kn.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje od 01.01.
do 31.12.2017. godine usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad3.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu.
Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad4.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad5.)
godinu.

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.

Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad6.)
godinu.

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.

Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad7.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2017. godinu.
Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2017. godinu usvojeno
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad8.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Programa poticanja poljoprivredne
proizvodnje za 2017. godinu
Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o izvršenju Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje
za 2017. godinu usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad9.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Programa poticanja razvoja obrtništva,
malog i srednjeg poduzetništva i seoskog turizma za 2017. godinu.
Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o izvršenju Programa poticanja razvoja obrtništva, malog i
srednjeg poduzetništva i seoskog turizma za 2017. godinu usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad10.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Žakanje u 2017. godini.
Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje u
2017. godini usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad11.)

Načelnik Danijel Jurkaš podnio je Izvješće o svom radu u 2017. godini.
Po ovoj točci nije bilo rasprave te je Izvješće o radu načelnika za 2017. godinu usvojeno JEDNOGLASNO
s 10 glasova ZA.

Ad12.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu
te se osvrnula na bitne izmjene na prihodovnoj i rashodovnoj strani.
Vijećnik Krunoslav Ferko tražio je objašnjenje na što se odnose troškovi pod nazivom Ostale intelektualne
usluge, na što mu je pročelnica odgovorila kako se radi o uslugama izrade projektne dokumentacije (idejna i
glavna rješenja za ishođenje građevinske dozvole), a odnose se na projekte koji su već prijavljeni na neke
natječaje odnosno planiraju se prijavit, te je takva dokumentacija potrebna, a mogu ju izraditi jedino ovlašteni
arhitekti.
Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te su I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakane za 2018.
godinu usvojene sa 7 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANO.
Ad13.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu te istaknula kako je ova izmjena vezana na izmjene Proračuna, a
odnose se na planiranje sredstava za pripremu projektne dokumentacije (idejno rješenje i glasni projekt te
elaborat učinkovitosti šumskih prometnica) koja je potrebna za apliciranje projekta na natječaj u okviru mjere
4.3.3. Uređenje šumskih cesta Programa ruralnog razvoja. Planirana su i sredstva za izgradnju vodovoda do
groblja Pravutina. Projekti su to koji su započeti u 2017. godini ali zbog vremenskih prilika nisu završeni, a za 2018.
godinu prvotno nisu planirani.
Po ovoj točci nije bilo rasprave te su I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture usvojene JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad14.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je I. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu te
istaknula kako se dodaje nova mjera: sufinanciranje programa „Škola u prirodi“ za učenike 4. razreda Osnovne
škole Žakanje. Već nekoliko godina Općina Žakanje odvaja sredstva za „Školu u prirodi“. Do sada su sredstva
isplaćivana direktno na Žiro račun škole, no sada će se sredstva isplaćivati direktno pružatelju usluge provedbe
programa.
Vijećnica Jasmina Jurinčić pohvalila je ovu mjeru, te istaknula kako će se tako pomoći mnogim obiteljima.
PO ovoj točci daljnje rasprave nije bilo te su I. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018. godinu
usvojene JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad15.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog
redarstva, te istaknula kako je Grad Ozalj donio odluku o raskidu Sporazuma o zajedničkom obavljanju
komunalnog redarstva i to s 30. lipnjem 2018. godine. Nakon toga Općina Žakanje mora naći novi način
organizacije komunalnog redarstva. U dogovoru s Općinom Kamanje, prijedlog je da zajednički organiziramo
komunalno redarstvo.
Načelnik Danijel Jurkaš dao je prijedlog dopune Odluke. Budući da je na snagu stupio novi Zakon o
poljoprivrednom zemljištu, Općina ima obvezu organizirati i poljoprivredno redarstvo, te predlaže da se tekst
odluke u materijalima dopuni na način da se riječi komunalno redarstvo zamijene s komunalno
redarstvo/poljoprivredno redarstvo.
Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog
redarstva/ poljoprivrednog redarstva s predloženim dopunama usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad16.)

Načelnik Danijel Jurkaš istaknuo je kako se ove godine održavaju izbori za članove vijeća Mjesnih odbora
na području općine Žakanje, te predalež da se oni održe 03. lipnja 2018. godine.
Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih
odbora usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad17.)

Načelnik Danijel Jurkaš napomenuo je kako je za provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora
potrebno imenovati Izborno povjerenstvo.

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je s 10 glasova ZA, usvojilo je
Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva u sastavu:
1. Anita Srbelj-Dehlić, predsjednica
2. Evica Kuzman, član
3. Ivan Sopčić, član
4. Sanja Smukavić, zamjenica predsjednice
5. Katarina Bukovac, zamjenica člana
6. Krunoslav Ferko, zamjenik člana
Ad18.)

Načelnik Danijel Jurkaš predložio je da se za članove Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove
vijeća Mjesnih odbora odredi naknada u iznosu od 300,00 kuna neto, a za članove biračkih odbora u iznosu od
150,00 kuna.
Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Odluka o visini naknade članovima Izbornog
povjerenstva i članovima Biračkih odbora za provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području
općine Žakanje usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad19.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Napomenula je kako je provedeno
javno savjetovanje te su zaprimljena dva prijedloga od udruga za zaštitu životinja kojim se savjetuje da se
odredbama Odluke propiše trajna sterilizacija kao obavezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka.
Općinsko vijeće Općine Žakanje nije prihvatilo prijedlog zaprimljen tijekom javnog savjetovanja, uz
obrazloženje kako na području općine Žakanje nije izražen problem s napuštenim psima i mačkama.
Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama usvojena JEDNOGLASNO s 10
glasova ZA.
Ad20.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić pročitala je zaprimljene prijedloge za dodjelu javnog priznanja Općine
Žakanje za 2017. godinu. OOHDZ Žakanje predložio je da se nagrada Općine Žakanje za 2017 dodijeli Nikoli
Sopčiću, a DVD Žakanjska Sela predložio je da se nagrada dodijeli Klaudiji Gatarić, Tomislavu Hribljanu, Zdravku
Ivkoviću te Damiru Laiću.
O pojedinim prijedlozima se raspravljalo te se zatim pristupilo glasanju.
Prijedlog OO HDZ-a Žakanje podržan je s 5 glasova ZA, a 5 glasova SUZDRŽANO, te se konstatira da
prijedlog nije prihvaćen.
Prijedlog DVD-a Žakanjska Sela podržan je s 5 glasova ZA, a 5 glasova SUZDRŽANO, te se konstatira da
prijedlog nije prihvaćen.
Ad21.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o modelu financiranja u Programu razvoja
širokopojasnog interneta. Napomenula je kako je predložen model financiranja A, odnosno da se putem javne
nabave izabere privatni investitor u izgradnju širokopojasnog interneta. Sve JLS s područja Karlovačke županije
odlučile su se za taj model, budući da je i ishod javnog savjetovanja bio da je taj model najpovoljniji. Model B
predviđa da JLS sama preuzme investiciju u izgradnju infrastrukture, dok kombinaciju modela A i B nisu podržale
nadležne institucije (HKOM).
Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Odluka o modelu financiranja u Programu razvoja
širokopojasnog interneta usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad22.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za
provedbu postupka javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne
širokopojasne mreže sljedeće generacije, na području provođenja Projekta II. (Gradova Duge Rese i Ozlja te
Općina Barilović, Bosilje-vo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje).

Napomenula je kako će Karlovačka županije provest objedinjenu javnu nabavu privatnog operatera, a Općina
Žakanje će sudjelovati u sufinanciraju postupka u iznosu od 508,67kn.
Nakon kraće rasprave Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne
nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže
sljedeće generacije, na području provođenja Projekta II. (Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje) usvojena je
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad23.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju svojstva javnog
dobra u općoj uporabi za dio k.č.br. 2816/2 k.o. Žakanje, te napomenula kako je Općinsko vijeće raspravljalo o
ukidanju svojstva javnog dobra s navedene čestice temeljem dostavljenog prijedloga parcelacije. Međutim
prilikom provedbe u zemljišnim knjigama, površina predmetne čestice umjesto 184 m2 iznosi 178 m2.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o izmjeni Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj
uporabi za dio k.č.br. 2816/2 k.o. Žakanje usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad24.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog odluke o izmjeni Suglasnosti za provedbu postupka
prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Žakanje, te je napomenula kako je Općinsko vijeće
raspravljalo o davanju suglasnosti sukladno dostavljenom prijedlogu parcelacije. Međutim prilikom provedbe u
zemljišnim knjigama, površina predmetne čestice umjesto 184 m2 iznosi 178 m2.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o izmjeni Suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta
u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Žakanje usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad25.)

Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem te istaknuo razloge i potrebe zbog kojih se pokreće postupak.
Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad26.)

Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je prijedlog Odluke o osnivanju zajedničke turističke zajednice, te
istaknuo kako je na inicijativu pročelnika za gospodarstvo Karlovačke županije, g. Fanjka održan sastanak s
predstavnicima Općina Kamanje, Ribnik, Draganić i Lasinja te Grada Ozlja na kojem je dogovoren postupak
osnivanja zajedničke turističke zajednice.
Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju te je Odluka o osnivanju zajedničke turističke zajednice
usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad27.)

Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim
cestama te napomenuo kako je sam tekst Odluke ne mijenja, već se mijenja Prilog 1. Odluke. Prilog se dopunjuje
detaljnijim podacima o pojedinoj nerazvrstanoj cesti, a u svrhu prilagodbe uvjetima najavljenih natječaja na koje
će se aplicirati projekti uređenja nerazvrstanih cesta.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
usvojena JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Ad28.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o sporazumnom udruživanju te napomenula
kako je raspisan natječaj za prijavu projekata za provođenje edukativno-informativnih aktivnosti o održivom
gospodarenju otpadom. Jedan od uvjeta natječaja je da projektno područje obuhvaća najmanje 10.000
stanovnika, te Općina Žakanje ne može samostalno prijaviti projekt. U svrhu ispunjenja uvjeta broja stanovnika
u apliciranje projekta udružit će se s Općinskom Žakanje još i Grad Ozalj te Općine Ribnik, Kamanje i Draganić.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o sporazumnom udruživanju usvojena JEDNOGLASNO s 10
glasova ZA.

Ad29.)

Općinsko vijeće Općine Žakanje raspravljalo je o dopisu g. Zdravka Jurinčića u svezi sa zemljištem u
Poslovnoj zoni Žakanje, koje je kupio 2015. godine u svrhu izgradnje poslovnog prostora i pokretanja proizvodnje.
Općinsko vijeće naložilo je još ranije načelniku g. Danijel Jurkaš da angažira građevinskog vještaka, koji bi
sastavio nalaz i izvješće o predmetnoj problematici, a koje bi bilo podloga za daljnje postupanje. Načelnik je
stupio u kontakt s vještakom, prezentirao mu problematiku potkrijepljenu građevinskom dokumentacijom, no do
dana održavanja sjednice, nije zaprimljeno konačno pismeno očitovanje, te Općina nije u mogućnosti poduzeti
konkretne mjere.
Stav je Općinskog vijeća da se g. Jurinčiću izađe u susret i svakako pronađe sporazuman način rješenja
ovog problema, a što će se i učiniti čim ovlašteni građevinski vještak dostavi pisano mišljenje.
Općinsko vijeće poziva g. Jurinčića, da sukladno Programu razvoja gospodarstva podnese zahtjev za
ostvarivanje prava na potporu.
Sjednica Općinskog vijeća završila je u 19,45 sati.
U prilogu Zapisnika nalazi se tonski zapis sa 6. sjednice Općinskog vijeća.
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