
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINSKOVIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/04
URBROJ: 2211/03-19-02
Trgovišće, 19. srpnja 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Hrašćina
koja je održana 19. srpnja 2019.godine (petak) s početkom
u 20,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Hrašćina

NAZOČNIVIJEĆNICI OPĆINSKOG VIEJĆA: Željko Zozoli, Milan Kovačićek,
NikolaSalaj, Ivan Švec, Radovan Kovačićek, Branko
Cerinski, Barica Šćurec, Mladen Caćko

IZOSTALI VIJEĆNICI: Željko Žunec i Zoran Klemen - opravdano
Damir Brlečić - neopravdano

OSTALI NAZOČNI: Branko Tukač- načelnik Općine Hrašćina
Ljubica Mikulčić — donačelnica Općine Hrašćina
Ivana Čavec — pročelnica JUO O.Hrašćina
Slađana Krivak — referent u Jedinstv.upr. odjelu — zapisničar sjednicu

Željko Zozoli predsjednik Općinskog vijeća pozdravilo je sve prisutne i otvorilo 14.
sjednicu Općinskog vijeća, te konstatirao da je sjednici prisutno osam vijećnika od 11, te da se
mogu donositi pravovaljane odluke i predložilo slijedeći dnevni red uz izmjenu u odnosu na
točci šest kako slijedi:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.
2. Rasprava i donošenje Odlukeo izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja

Općine Hrašćina.
3. Rasprava i donošenje Odluke o dodjeljivanju statusa nerazvrstane ceste — javnog dobra

u općoj upotrebi.
4. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za provjeru valjanosti

kandidatura za Savjet mladih.
5. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok — Izvješća o otplati kredita na dan 30.06.2019.,

dostavlja se na uvid.
6. Informacije : a) Podnesku na rad Općinskog vijeća Općine Hrašćina

b) I. Aneksu sporazumao suradnji na projektu razvoja inf.
širokopojasnog interneta
c)Sporazumosufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike OŠ za
školsku godinu 2019/2020



7. Razno.

Prije samog usvajanja dnevnog reda predsjednik O. vijeća dao je riječ načelniku koji
se osvrnuo na drugu točku dnevnog reda, te napomenuoda ćeista biti razmatrana u
raspravi,a o istoj se ne će glasati (nepotpuna dokumentacija), a kako višenije bilo
primjedbini drugih prijedloga predloženi dnevni red JEDNOGLASNO je usvojen
sa osam glasova ZA

Točka 1.

Predsjednik Općinskog vijeća općine Hrašćina otvorio je raspravu po skraćenom
zapisniku sa prethodne sjednice koji je bio dostavljen vijećnicima uz poziv, a budući
da naisti nije bilo primjedbi usvojen je sa sedam glasova ZA i jedan SUZDRŽAN.

SKRAĆENI ZAPISNIKsa 13. sjednice općinskog vijeća prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

Točka 2.

Željko Zozoli predsjednik Općinskog vijeća daoje riječ načelniku Branku Tukač koji
je informirao vijećnike da općina Hrašćina uputila zahtjev za izdavanje mišljenja o potrebi
provedbe postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjene i
dopune PPUO Hrašćina Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnjui zaštitu okoliša
KZŽ,te je od istog Ureda dana 16.07.2019. primljen dopis u kojem se navodi da je za
predmetni Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš. Nadalje načelnik se osvrnuo na zahtjev građana kao i Mjesnog odbora G. Kraljevec za
potrebe izgradnje Društvenog doma kod Sv. Benedikta kao i namjerama gosp. Kopljara iz N.
Marofa koji planira seoski turizam. Općinsko vijeće raspravljano je po prijedlogu Odluke o
izradi IH. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina, te donošenje iste
odgađa se za narednu sjednicu zbog nepotpune dokumentacije. Vijećnik Radovan Kovačićek
upoznaoje vijećnike da postoji još interesenata koji bi se htjeli uključiti u III. Izmjenu i

dopunu PPUO Hrašćina, a na što mu je načelnik odgovorio da moli da se ista osoba javi u
Općinu kako bi mogli takav zahtjev poslati nadležnom Upravnom odjelu za prostorno
uređenje. gradnju i zaštitu okoliša.

Točka 3.

Predsjednik vijeća gosp. Željko Zozoli daoje riječ načelniku gosp. Branku Tukač koji
je upoznao vijećnike sa pismenim zahtjevom građana zaselka Hucike (NC-G3), te se
osvrnuo na zakonske odredbe za donošenje iste. Željko Zozoli otvorio je raspravu po
prijedlogu naglasivši da ne vidi razloge za ne donošenje iste, a budući da nije bilo
primjedbi Općinsko vijeće Općine Hrašćina JEDNOGLASNO je sa OSAM glasova ZA
donijelo

ODLUKU
o dodjeljivanju statusa nerazvrstane općinske ceste — javnog dobra u općoj upotrebi

Odlukao dodjeljivanju statusa nerazvrstane općinske ceste — javnog dobra u općoj
upotrebi prilaže se zapisniku i čine njegov sastavnidio.



Točka 4.

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je sa sedam glasova ZA i jedan SUZDRŽAN
donijelo

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura za Savjet mladih

Odlukao osnivanju Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura za Savjet mladih
prilaže se zapisnika i čini njegov sastavnidio.
Točka5.

Predsjednik Općinskogvijeća gosp. Željko Zozoli osvrnuo se na dostavljeno Izvješće
o otplati kredita na dan 30.06.2019. godine od strane Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok
koje je bilo dostavljeno vijećnicima uz poziv, a vezano uz dane Suglasnosti.

Vijećnici primaju na znanje navedeno izvješće, te donose slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvješće o otplati kredita na dan 30.06.2019. godine,
dostavljeno od Zagorskog vodovoda d.0.0., iz Zaboka, K.Š.Gjalskog 1, a vezano uz danu
Suglasnost Općinskog vijeća Općine Hrašćina za dugoročno kreditno zaduženje (projekt
rješavanja imovinsko pravnih odnosa i kupnja vozila za obavljanje djelatnosti odvodnje).

Zaključak se prilaže zapisnikui čini njegov sastavnidio.
Točka 6.

Željko Zozoli predsjednik vijeća osvrnuo se dopis Ministarstva uprave KLASA: 023-
01/19-01/89, URBROJ:515-05-02-02/1-19-4 od 07. lipnja 2019.g., a vezano na Podnesak
na rad Općinskog vijeća Općine Hrašćinaiz kojeg proizlazi da nije bilo nepravilnosti, a
isti je dopis bio dostavljen vijećnicima uz poziv, te pozvao vijećnike da svojim lobiranjem
i radom pridonose cjelokupnoj brizi i razvoju općine.

Predsjednik vijeća gosp. Željko Zozoli daoje riječ načelniku gosp. Branku Tukač
koji je dodatno obrazložio I.ANEKS SPORAZUMAo suradnji na projektu razvoja
infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, a isti je bio
vijećnicima dostavljen uz poziv. Vijećnik gosp. Ivan Švec postavioje pitanje kada će to
biti napravljeno, a na što muje načelnik odgovorio da mu ne može dati točnu informaciju.

Gospodin Željko Zozoli osvrnuo se na Sporazum o sufinanciranju nabave radnih
bilježnica za učenike OŠ za školsku godinu 2019/2020, a isti je bio vijećnicima dostavljen
uz poziv. Načelnik gosp. B. Tukač upoznao je vijećnike da će nabava radnih bilježnica
stajati općinu cca 20.000,00 kuna,te upoznao vijećnike sa razmatranjem potreba djece za
produženi boravak u školi.



Točka 7.

Predsjednik Općinskogvijeća gosp. Željko Zozoli upoznaoje vijećnike daje za
raspisivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih, a
sukladno članku 6. Odlukeo osnivanju Savjeta mladih (,,Sl. glasnik“ KZŽ br.13/16)
potrebno donijeti istu odluku

Općinskovijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO sa sedam glasova ZA donijelo

ODLUKU
O raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih općine

Hrašćina

Odlukao raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih
općine Hrašćina prilaže se zapisnikui čini njegov sastavni dio.

Načelnik Branko Tukač informiraoje vijećnike o trenutnim radovima na području općine
Hrašćina kako slijedi:
Trenutno se na području Općine Hrašćina uz redovne radovei djelatnosti provodi ili je u
tijeku prijave 7 EU Projekatai to:
- Razvoj širokopojasnog interneta, Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada.,Rekonstrukcija Doma kulture sa pripadajućim vrtićem,traktorski šumski put
Maretić, Vrbovo .Husinec , Rekonstrukcija mrtvačnice,ispraćajnog trga i staza groblja,
Besplatnog interneta projekat Wifie4 EU,Završen EU projekat Podizanjem svijesti građana
do smanjenja količina otpada
- Natječaj za pročelnika i odabir najboljeg kandidata pet prijava 5, pravovaljanih 4,
pristupili na testiranje dvoje od kojih je jedan odustao /pročelnik radi od 15.07.2019.godine
prema uvjetimaiz natječaja
- Projekt besplatnog Interneta Wifi4 EU ponuđeno operateru 10 lokacija ,premakarti
mogućnosti dostupnosti brzog interneta samo 1/oko VIS-a Gornji Kraljevec/ i vjerojatno još 1

PŠ Hrašćina, Trgovišće,ostalo treba provjeriti brzinu preko mobilnih operatera.
- Na županijskom partnerskom vijeću osim ostalih točakabila je i točka dnevnog reda Izrada
Razvojnog operativnog plana Općine Hrašćina za razdoblje 2021-2027 rok izrade kraj
2020.godine. Također Popunu Baze projekata upisivat će same Općine direktno, a ne preko
Razvojne agencije KZŽ-e., jedino oniprojekti koji će biti u Bazi projekata moćiće se
prijavljivati na EU fondove kao i Ministarstva.
- Informacija o postavljanju odnosno izgradnji biciklističkog odmorišta na Županijskoj
biciklističkoj stazi u Jarku Habekovom(općinsko zemljište)
- Informacija o statusu EU Projekta mjera 7.4.1. i Prigovor na Odluku
- Informacija o pripremnim radnjamaokoprojektiranja i izgradnji društvenih domova za
potrebe MO Kraljevec i MO Hrašćina
- Informacija.oko prijave EU projekta Traktorski put Maretić, Vrbovo ,Husinec ,isti je
prijavljen na mjeru 4.3.3.26.06.2019. procijenjena vrijednost projekta 2.744.000,00 kn
procijenjen iznos od EU 2.666.000,00 kn Općina oko 78.000,00 kn
- Proračunska Transparentnost Županija, Gradova Općina

—
Općina Hrašćina dobila ocjenu 4



- Informacije o prijavljenom EU projektu Rekonstrukcija mrtvačnice,ispraćajnog trga i
pristupnih staza groblja -produžetak roka za donošenje odluke u LAG-u do 15.09.2019.
- Dobivenapravovaljana građevinska dozvola za NC Rogini-Žugci (čeka otvaranje EU
natječaja)
- Pred dobivanjem pravovaljanih građevinskih dozvola za cestu T 1, parkiralište iza vijećnice,
ambulante,poštanskog ureda, za građevnu uređenja trga ispred vijećnice, ambulante Doma
zdravlja ,pošte, Trgonomai kafića ST Barbara u pregovorima davanjem suglasnosti za

ishođenje iste sa suvlasnikom Josipom Pugar Markovićem.
- Raspisivanje natječaja za NC Žežlji Dretići II faza (MRRIFEU predvidjelo samo
100.000,00 kn
- Raspisivanje natječaja za izmjenui proširenje Javne rasvjete Ministarstvo graditeljstva
170.000,00 kn
- Mogućnost produžetka boravka djece u PŠ Hrašćina
- Informacija o izgradnji kanalizacije, vodovoda,pločnika i rekonstrukciji voda javne rasvjeteod Trafostanice do Sportske dvorane. (Uključeni Zagorski vodovod,Županijske ceste ,HEP a
i Općina Hrašćina) rok do početka školske godine.2019/20.
- Izgradnja postolja za autobusne nadstrešnice uz D 24 i postava istih.
Gđa. Ljubica Mikulčić donačelnica Općine predložila je da se postavi pametna klupa napredviđeno biciklističko odmaralište. stavi i pametna klupa.
Vijećnik gosp. Radovan Kovačićek ukazao je na potrebu postave ogledala na izlazu iz zaselkaKovačićki.

Dovršeno u 21,35 sati.

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Slađana Krivak ŽeljkoZozoli/ oo Ca


