ZAPISNIK
s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane 6.rujna 2018.godine u 18,00 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, Stjepan Plesac
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Danijel Jurkaš, zamjenik načelnika Dinko Ivičić, pročelnica Anita SrbeljDehlić,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje pozdravio je sve prisutne te otvorio 8.
sjednicu Općinskog vijeća te predložio slijedeći
DNEVNI RED
-

Aktualni sat
1. Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Čarolija“, Žakanje
4. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine
5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu
7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Žakanje za 2018. godinu
10. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Žakanje
11. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Žakanje iz Programa kreditiranja HBOR-a
„ESIF Krediti za javnu rasvjetu“
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Žakanje
za projekt „Izgradnja Etno kuće“
13. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra za k.č.br. 2840/2, k.o. Sračak
14. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra za k.č.br. 2544/2, k.o. Pravutina
15. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra za k.č.br. 2616/2, k.o. Jurovo
16. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za rekonstrukciju objekata društvene
namjene
17. Razno

Dnevni red usvojen je jednoglasno, sa 11 glasova ZA.

-

Aktualni sat

Vijećnica Jasmina Jurinčić predložila je da se uredi oglasna ploča kod trgovine u Žakanju i da se uredi
travnati dio ispred ploče.
Načelnik je odgovorio kakć će se to urediti.
Vijećnik Stjepan Plesac pitao je tko održava propuste ispod državne ceste D-6, u čijoj je nadležnosti, a
konkretno u Jurovskom Brodu.
Načelnik je odgovorio da je održavanje propusta u nadležnosti Hrvatskih cesta, te da će dogovoriti
sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta te iznijeti problem začepljenog prpusta, te će apelirati da
isti očiste.
Vijećnica Jasmina Jurinčić postavila je pitanje da li je moguće regulirati pristup parkingu ispred garaža,
budući da se često dogodi da osim stanara tamo parkiraju i drugi.
Načelnik je odgovorio kako se radi o parceli koja je u vlasništvu stanara zgrade te da Općina nema
nadležnost za postupanje, ali da će ipak pokušati pronaći rješenje.
Vijećnik Zlatko Jaklević pitao je u kojoj je fazi uređenje sustava oborinske odvodnje u Zaluki Lipničkoj.
Načelnik je odgovorio kako je imao sastanak s Županijskom upravom za ceste u čijoj je nadležnosti
cesta u Zaluki, predana im je dokumentacija te će oni preuzeti daljnju investiciju.
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan pitao je kada će se izgraditi vodovod do groblja u Pravutini.
Načelnik je odgovorio kako je napokon utvrđena trasa vodovoda, s kojom je suglasan Mjesni odbor te
da će radovi započeti već idući tjedan.
Vijećnik Krunoslav Ferko pitao je da li će se uređivati bara u Pravutini i da li se išta poduzelo po tom
pitanju.
Načelnik je odgovorio da je već u više navrata bio u Hrvatskim vodama, ali još nije uspio dogovoriti
sastanak s direktoricom. Svakako će što prije pokušati dogovoriti sastanak te tražiti rješavanje
problema bare i drugih aktualnih problema na našem području.
Vijećnik Marko Boldin pitao je u kojoj je fazi izgradnja Reciklažnog dvorišta.
Načelnik je odgovorio kako je izgradnja počela, te da radovi za sada idu prema planu.
Ad.1.)
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO sa 11
glasova ZA.
Ad.2.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić podnijela je izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za
prvih 6. mj. ove godine te spomenula kako su rashodi veći od prihoda za 276 000,00kn, ali da je
prenesen višak od prošle godine u ovu godinu tako da je Općina jos uvijek u plusu.
Vijećnik Stjepan Plesac postavio je pitanje zašto su rashodi veći od prihoda, a načelnik Danijel Jurkaš
odgovorio je kako su projekti koji su planirani, od njih četiri, odobren samo jedan.
Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je kako je uglavnom običaj da su u prvom djelu godine prihodi
manji jer se većina dospjeća plaćanja događa u drugom djelu godine, te kako se još uvijek očekuje
prihod od namjenskih sredstava.
Vjećnik Krunoslav Ferko postavio je pitanje da li će do kraja godine biti dovoljno financijskih sredstava
za ostale projekte obzirom na izgradnju reciklažnog dvorišta. Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako
se reciklažno dvorište financira etapno, što znači, kako se koja faza završava, tako se sredstva vraćaju i
kreče se dalje sa gradnjom.
Vijećnica Jasmina Juričić postavila je pitanje da li bi se trebalo početi razmisljati o uštedama, a načelnik
Danijel Jurkaš objasnio je kako se racionalno razmišlja o troškovima, te kako se od početka mandata

napravila ušteda od 300.000,00kn. Spomenuo je kako se projekti rade u skladu s financijskim
sredstvima te kako se po rebalansu vide uštede i kako neki prihodi neće biti izvršeni.
Vjećnik Zlatko Bućan postavio je pitanje, da li se dovoljno radi na projektima obzirom na to kako druge
općine rade puno više iz projekata.
Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako se za projekte treba dobro pripremiti i kako se treba razmišljati
o financijskim sredstvima kako se kasnije nebi trebao dizati krediti.
Pročelnica Anita Srbej- Dehlić istaknula je kako je od 7 poslanih projekata zasad 3 odobreno, neki od
projekata su na čekanju i neki novi u pripremi.
Spomenula je kako se Općina prijavljuje na sve natječaje za koje ima uvjete.
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo je Izvješće o izvršenju proračuna za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine sa 10 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.
Ad.3.)
Ravnateljica DV Čarolija Mirjana Bregar podnjela je izvješće o radu vrtića za 2017/2018.
godinu.
Vjećnik Zlatko Bućan pročitao je dopis u kojem se navodi da je Općina Ribnik u dogovoru sa
zamjenicom župana Karlovačke županije Vesnom Hajsan-Dolinar, dogovoreno da se izjednače uvjeti za
upis i za subvenciniranje redovitih programa za djecu s područja Ribnik i Žakanje.
Ravnateljica DV Čarolija Mirjana Bregar istaknula je kako cjeli program DV Čarolija glasi kako je vrtić
osnovan prvenstveno za djecu s područja Žakanje a onda za djecu iz okolnih područja, tako da odluka
isto tako i glasi da se prvo upisuju djeca iz područja Žakanje, a tek kada ima mjesta, iz drugih općina.
Općinsko vijeće Općine Žakanje mišljenja je kako treba održati sastanak s predstavnicima Općine Ribnik
kako bi se pronašlo rješenje za upis djece s područja Općine Ribnik u redovni program DV Čarolija.
Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo je Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarolija JEDNOGLASNO s 11
glasova ZA.
Ad.4.) Vjećnik Zlatko Bućan pročitao je izvješće o radu načelnika Danijela Jurkaša u vremenu od
01.01.2018- 30.06.2018.g.
Vjećnik Zlatko Jaklević iskomentirao je kako je izvješće skromno napisano te kako je potrebno
detaljnije nabrajat aktivnosti i iznose.
Općinsko vijeće Općine Žakanje je Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2018.
godine usvojilo JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.5) Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić podnjela je kratko izvješće o Izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Žakanje za 2018.g.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo je II. izmjene i dopune Proračuna Općine
Žakanje za 2018. godinu JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.6.) Vjećnik Zlatko Bućan pročitao je prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018.g
Rasprave o ovoj točci nije bilo, te je prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu usvojen JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.7.) Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g usvojen je JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.8.) Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
kulturi za 2018.g usvojen je JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.9.)
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine
Žakanje za 2018.g usvojen je JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.

Ad.10.) Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić pročitala je prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i
studenata s područja općine Žakanje.
Vjećnik Stjepan Plesac postavio je pitanje kolika bi se sredstva isplaćivala učenicima, a koliko
studentima. Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako bi za učenike stipendija iznosila 400,00kn, a za
studente 800,00kn.
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće Općine Žakanje je donijelo Pravilnik o stipendiranju učenika i
studenata s područja općine Žakanje JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.11.) Načelnik Danijel Jurkaš pročitao je prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Žakanje
iu Programa kreditiranja HBOR-a, ESIF Krediti za javnu rasvjetu.
Vjećnik Stjepan Plesac postavio je pitanje mogućnosti da se osiguraju vlastita sredstva za proširenje
javne rasvjete na mjesta gdje do sad rasvjete uopće nije bilo.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je izgradnja javne rasvjete na području gdje do sad nije ni
bila, u planu, te kako su sredstva kredita planirana za dodatnu izgradnju javne rasvjete.
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o kreditnom zaduženju
Općine Žakanje JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.12.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić pročitala je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Općine Žakanje za projekt „Etno kuća Žakanje“.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području općine Žakanje za projekt „Etno kuća Žakanje“, JEDNOGLASNO s 11
glasova ZA.
Ad.13.) Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o ukidanju javnog dobra za k.č.br. 2840/2
k.o. Sračak JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.14.) Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o ukidanju javnog dobra za k.č.br. 2544/2
k.o. Pravutina, JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.15.) Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o ukidanju javnog dobra za k.č.br. 2616/2
k.o. Jurovo, JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.
Ad.16.) Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić pročitala je prijedlog o raspodjeli sredstava namjenjenih za
rekonstrukciju objekata društvene namjene.
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je JEDNOGLASNO s 11
glasova ZA, Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za rekonstrukciju objekata društvene namjene
i to: NK CROATIA ¨78- 20.000KN, DVD ZALUKA LIPNIČKA-10.000kn, i DVD ŽAKANJE- 10.000kn.
8. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 20,30 sati.
U prilogu ovoga Zapisnika nalazi se tonski zapis s 8. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

__________________
Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.

________________________
Zlatko Bućan

