
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINSKOVIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 2211/03-20-02
Trgovišće, 12.03.2020.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Hrašćina
koja je održana 12. ožujka 2020. godine (četvrtak) s početkom

u 18,30 sati u prostorijama vijećnice Općine Hrašćina

NAZOČNIVIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA: Željko Zozoli, Milan Kovačićek,
Ivan Švec, Barica Šćurec, Željko Žunec, Zoran Klemen,
Mladen Čaćko, Branko Cerinski i Damir Brlečić

IZOSTALI VIJEĆNICI: Radovan Kovačićek i Nikola Salaj - opravdano

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

Željko Zozoli predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je sve prisutne i otvorio 17.
sjednicu Općinskog vijeća, te konstatirao da je sjednici prisutno 9 vijećnika od 11, te da se
mogu donositi pravovaljane odluke i predložio slijedeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.
2. Izvješće oradu načelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.07.2019. do 31. 12.2019...

godine.
3. Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina.
4. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina.
5. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019.godinu sa

Planom razvojnih programa, Programom održavanja komunalne infrastrukture,
Programom gradnje komunalne infrastrukture i ostalim popratnim planovima i

programima uz Proračun.
6. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine

Hrašćina u 2019. godini.
7. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja

odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpadaimjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Hrašćina za
2019. Godinu.

8. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok-Izvješće o otplati kredita na dan 31.12.2019. godine.
9. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Hrašćina tijekom

2019.godine -dostavlja se na znanje.
10. Pitanja 1 prijedlozi.



Budući da nije bilo primjedbi ni drugih prijedloga predloženi dnevni red
JEDNOGLASNO je usvojen sa devet glasova ZA

Točka1.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Željko 20zoli otvorio je raspravu po zapisnikusa prethodne sjednice Općinskogvijeća koji jebio dostavljen vijećnicima uz poziv, a budući

da na istog nije bilo primjedbivijeće je istog JEDNOGLASNO usvojilo.

Točka2.
Željko Zozoli predsjednik vijeća daoje riječ načelniku B. Tukač koji se osvrnuo na

svoje izvješće koje je bilo dostavljeno vijećnicima uz poziv
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po Izvješću načelnika uz dodatno obrazloženje, u
raspravu se uključio vijećnik gosp. M. Kovačićek i Ž. Zozoli vezano uz sudski spor sa
Kunović, a budući da na Izvješće o radu načelnika Općine Hrašćina za razdoblje od
01.07.2019. do 31.12.2019. godine nije bilo primjedbi Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO
sa devet glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK
prihvaća se Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2019. godine

Zaključak i Izvješće o radu načelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.07.2019. do
31.12.2019. godine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka3.
Željko Zozoli predsjednik O. vijeća upoznao je vijećnike da prijedlog Statutarne odluke o

izmjeni i dopuni Statuta Općine. Hrašćina bio na e-savjetovanju kaoi da je odbor za poslovnik e1 statut održalo radni sastanak, te daje prijedlog u skladu sa zakonom i dao riječ pročelnici I.Čavec koja je informirala vijećnike da nije zaprimljenaniti jedna primjedba na Odluku sa
e-savjetovanja. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, a budući da na nije bilo primjedbi
Općinsko vijeće Općine Hrašćina je sa DEVET glasova ZA donijelo

Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hrašćina

Statutarna Odluka o izmjenii dopuni Statuta Općine Hrašćina
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavnidio.

Točka4.
Predsjednik vijeća Željko Zozoli obrazložio je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina, informirao vijećnike da je prijedlog odluke
bio na e-savjetovanju istog je utvrdilo i povjerenstvo te je u skladu sa Zakonom. Otvorio
raspravu, a kako nije bilo primjedbi Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO saDEVETglasova ZA donijelo



.. Odlukuo izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrašćina

Odlukao izmjenii dopuni Poslovnika Općinskog vijeća OpćineHrašćina
|

prilaže se zapisnikui čini njegov sastavni dio.

Točka5.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Željko Zozoli dao je riječ načelniku gos. Branku

Tukačkoji se u kratkim crtama osvrnuo na programe koji su imali bitan utjecaj na izvršenje |

proračuna(uređenje cesta, javne rasvjete, dom kulture, šumski put). Željko Zozoli otvorio je
raspravu po prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sa planovima i programima
kao i dodatnim obrazloženjemiizvještajima, a u raspravu se uključio vijećnik gosp. Z.Klemen osvrnuvši se na potraživanja koja se čine velika, budući da je OV izvršilo otpis 2015.
godine i predložio da bi bilo dobro da se sklopi ugovorsa vanjskim suradnikom oko naplate
istih. Predsjednik vijeća gosp. Ž. Zozoli zatražio je dodatno obrazloženje, a djelatnica općine
S. Krivak informirala je vijećnike o izvršenim razrezimai naplatama, te problemima naplateistih ( građanima se šalju opomene, telefonski se kontaktiraju no unatoč tomeisti ne
dostavljaju rješenja o nasljeđivanju, a jednim dijelom se radii o ljudima koji nemaju stalnog
prihoda) nadalje načelnik Branko Tukač informirao je vijeće da smo 2015. godine izvršili
otpis na ime potraživanja za vodu, dio komunalne naknade, obveza po ugovorima za |

asfaltiranje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete tj. nije se vršio otpis s osnove grobnih naknada
gdje i postoji najveće potraživanje. Budući da drugih primjedbi nije bilo Općinskovijeće
Općine Hrašćina Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO sa DEVETglasovaZA donijelo

|

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.godinu sa Planom razvojnih
programa, Programom održavanja komunalne infrastrukture, Programom gradnje

komunalne infrastrukture i ostalim popratnim planovima i programima uz
Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu sa Planom razvojnih programa,
Programom održavanja komunalne infrastrukture, Programom gradnje komunalne
infrastrukture i ostalim popratnim planovima i programima uz Proračun prilažu se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka6.
Predsjednik vijeća gosp. Željko Zozoli dao je riječ načelniku gosp. B. Tukač koji se u

kratkim crtama osvrnuo na Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom koji je bio
dostavljen vijećnicima uz poziv. Ž. Zozoli otvorio je raspravu po izvješću, a kako naisto nije
bilo primjedbi Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa DEVET glasova ZA usvojilo isto te
donijelo

ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hrašćina za 2019.

godinu. |

2. Ovaj Zaključak sastavnije dio Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Hrašćina za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hrašćina u 2019. godini kao i
Zaključak PRILAŽE SE zapisniku i čini njegov sastavni dio.



Željko Zozoli predsjednik vijeća otvorio je raspravu po Izviješću kojeg su vijećnici primili
UZ poziv, te otvorio raspravu. U raspravu su se uključili vijećnici K. Milan,I. Švec, Ž. Zozoliidonačelnica Lj. Mikučić sa komentarima, te je Općinsko vijeće Općine Hrašćina
JEDNOGLASNO sa DEVETglasova ZA usvojilo isto i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpadai provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama zauklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Hrašćina za 2019. godinu

Izvješće i Zaključak o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja
odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjeramaza uklanjanje otpada odbačenogu okoliš na području Općine Hrašćina za 2019.
godinu prilažu se zapisniku i čini njegov sastavnidio.
Točka 8.

Predsjednik vijeća gosp. Željko Zozoli naglasio je da se o Izvješću o otplati kredita na dan
31.12.2019. godine Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok istom ne raspravlja već se prima na
znanje kojeje bilo dostavljeno vijećnicima uz poziv, a budući danije bilo primjedbi Općinsko
vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO sa DEVET glasova ZA donijelo

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o otplati kredita na dan 31.12.2019. godine - Zagorski
vodovodd.o.o. Zabok

Izvješće i Zaključak o otplati kredita na dan 31.12.2019. godine - Zagorski vodovod d.o.o.
Zabok prilaže se zapisnikui čini njegov sastavnidio.

Točka9.
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Željko Zozoli konstatirao je da se Informaciju oopćem stanju sigurnosti na području Općine Hrašćina tijekom 2019.godine prima na

znanje,a ista je bila dostavljena vijećnicima uz poziv, te se prilaže zapisnikui čini
njegov sastavni dio.

Točka 10.

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Željko Zozoli zamolio je vijećnike kaoi ostale
predlagatelje za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina da vode računa daista imajuopravdanje.

Načelnik gosp. Branko Tukač informirao je vijećnike o trenutnim aktualnostima iradovima u Općinikao slijedi:

I.Daljnji tijek radova na proširenju,izmjeni starih živinih i drugih neadekvatnih lampi sakvalitetnom, štedljivom i novom LED- rasvjetom, kao i postavljanje cijevi, povlačenje



#odzemnog kabela, dio uz budući nogostup od dvorane do centra i dalje prema školskom
;igralištu ( od strane Elektre Zabok povučen je i novi podzemni vod NN-e mreže za kućanstva“ iizmješteni glavni ormari za struju ,kao i ormarići za kućanstva .Radove na iskopu i
zatrpavanju izvodio Obrt“Čukelj“ prema II Fazi Kolektor,SF-1,Vodovod Trgovišćeirasvjeta.
Kroz skoro vrijeme kreće se i sa izgradnjom temelja za kandelabere, postavljanjem
unutrašnjeg rubnjaka i iskopom i izgradnjom pločnika u dužini cca 190 metara, postavom
kandelaberai rasvjetnih tijela (završetak radova se previđa do 01 .05.2020.).

2. Takođerse rade završni radovi u samoj dvoranii okolišu oko iste i prati se dinamika
radova, a rok za tehnički pregled je 27.04.2020. godine. Koordinacije su gotovo
tjedno(investitor, izvođač radova, nadzor,predstavnici općine i škole).

3.Raspisan je i natječaj Općine Hrašćina za prijavu programa ,Projekata, manifestacija i
javnih potreba udruga na području Općine Hrašćina za 2020. godinu u periodu od 10.02. do
11.03.2020. godinu.

4. Pred raspisivanjem je i natječaj o dodjeli Javnih priznanja Općine Hrašćina prema Odluci:
o dodjeli Javnih priznanja Općine Hrašćina (od 20.03. do 30.04.2020.)

5.Na raspisani natječaj MRRIFEU-e zajedno sa ZARA-om prijavili III FazuNerazvrstane |

ceste Žežlji- Drnetići procijenjene vrijednosti 289.003,00 kn općinabi trebali sudjelovati sa
najmanje 25 %.(jedini projekt na koji smo se mogli javiti).

6.Dovršna I Fazu natječaja proširenje i izmjena LED rasvjete po cijeloj općini Hrašćina u
iznosu od --343.000,00 kn i dostavili Izvješće 03.02.2020. MGIPO-a 170.000, najviše do 50%
općina ostatak173.000,00 kn (rokbio 15.03.2020. no zbog drugog natječaja koji je raspisan i
kojeg je trebalo prijaviti do 07.03.2020. morali smo ubrzati).

7. Javili se na Raspisani natječaj MGIPU-ai u suradnji sa ZAROM — prijavili
rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste Trgovišće-Starinci (prijavljivana već više
puta) projektantska vrijednost 300.080,62 kn dana 05.03.2020. 50% sufinanciranja.

8. Vršili grabanje , popravak ,odnosno nasipavanje pojedinih nerazvrstanih cesta
.nasipavanje bankina i u zaselku CČački na zahtjev mještanai preporuku PS Hrašćina napravili
okretište za školski autobus.

9.Dobili Prijedlog HI Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Hrašćina, dalje slijede
“zakonske radnje (javne rasprave i drugo) izrađivač (Arhiktertonski fakultet u Zagrebu).

10.Na zahtjev naših građana organizirali i održali uz ovlaštenog predavača DMD Naturalis
d.0.0 iz Zagreba ,, Izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida,, dan 29.02.2020.
godine u Vatrogasnom domu( 48) polaznika.

11.Problemi sa cijenom dječjih vrtića( cijene dječjeg vrtića u Konjščini je povišena od
01.01.2020. godine).
12. Veliki problem oko odlaganja komunalnog otpada kućanstava u kontenjere na Mjesnom

groblju u Hrašćini (u 2 mjeseca pražnjeni 3 puta) .

13. Zajedno sa komunalcem organizirali odvoz 20 vrsta otpada po selima sa mobilnim
reciklažnim dvorištem (kamion) isto će se vršiti i dalje prema rasporedu kroz godinu.

14.Izvršit će se izmjera dijela nerazvrstane ceste (Huciki —VIS-a)radi rješavanja imovinsko
pravnih odnosa i dobivanja građevinske dozvole za nogostup, oborinsku i fekalnu odvodnju
od Trgovišće —do Jarek Habekov).



1#15. Radnje oko ucrtavanja nerazvrstane ceste G 3 Huciki.

16.Radnje oko sređivanja imovinsko pravnih odnosa za naše društvene domove u HrašćiniiGornjem Kraljevcu. |

17. Rješavanje statusa oko pomoćiza Stjepana Markušića iz Gornjaki (Centar za Soc skrb i
Zavod za zapošljavanje-, Geronto domaćica) bio na jednom liječničkom pregledu idući
tjedan zakazan drugi radi rješavanja stalne novčane pomoći.
Također imali edukativni sastanak u Centru za Soc skrb (Svi načelnici)
-Nastavak u projektu Gerontološkog centra Zajezda, Hrvatski crveni Križ, Gradsko Društvo
Crvenog Križa Krapina- (partneri Općina Budinščina, Konjščina i Hrašćina).

18. Nastavak projekta ZAŽELI- pomoć starijima i nemoćnima preko Grada Zabokai ostalih
partnera .

19.Pastoralni Posjet biskupa Bjelovarsko-Križevačke biskupije monsinjora Vjekoslava
Huzjaka ,tajnika biskupije Bjelovarsko Križevačke, dekana Zelinskog dekanata i velečasnog
Vladimira Vizira.Od strane Općine POV Željko Zozoli i načelnik Branko Tukač.

20.SudsaZofijom Kunović i drugima 11.03.2020. u Zaboku čitanje presude 24.04.2020.

21.11 Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konjščina- javno izlaganje
19.03.2020.

22. Pitanje sigurnosti oko virusa Covid-19 održana svečano radna sjednica Stožera Civilne
zaštite KZŽ-e na čelu sa Načelnikom stožera KZŽ dožupanom Anđelko Ferek-Jambrekom na
kojoj je predstavljen rad pojedinih društava
Društva Crvenog križa KZŽ e je povodom Danacivilne zaštite
Područnog ureda Civilne zaštite Varaždin,Službe za civilnu zaštitu Krapina i Županijskog
centra 112
Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanice Krapina
Informacija PU Krapinsko Zagorske najsigurnija Županija u RH
Zavoda za hitnu medicinu KZŽ-e
Stožer Civilne zaštite KZŽ-e u ovom vremenu zbog zaštite od virusa Covid-19 sastao se dva
puta, za sada nije bilo nikakvih potreba o sazivanju Stožera JLS- , sve je pod kontrolom.U
Zabokuje nekolikoizoliranih soba za prijem pacijenata,a Županija se pobrinula i nabavila
dostatne količine zaštitnih odijela i specijalnih maski i na graničnom prijelazu Macelj koji jenajfrekventniji u RH poduzete su sve mjere oprezai sprečavanja zaraze. Također stožer je u
svakodnevnim kontaktom sa Republičkim Stožerom i postupa prema njihovom naputku.
Zabrana odnosno preporuka javnih okupljanja .

Hrvatski Zavod za zapošljavanje (Europski Soc. Fond)
Naziv projekta ,ŽELIM DOSTOJANSTVENU STAROST »«Zapošljavanje do 10 žena
prednost starije od 50 godina (za oko 60 korisnika na području Općine Hrašćina) također
jedne osobe koja bi vodila administrativne poslovei to 30 do 40 % na projektu, ostalo za
potrebe Općine Hrašćina. (korist zapošljavanje teže zapošljivih skupina žena zbrinjavanje
korisnike što je i najvažnije), na raspolaganju općini Hrašćina bi ostalo računalo,pisač ,skener
i fotoaparat te mobilni telefoni. Partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje PU
Krapina i Centar za Soc. skrb Zlatar Bistrica.(projekt u 100% sufinanciran) Procijenjena
vrijednost projekta 1.514.395,00.
Prema planu i projekt bi trebaobiti sutra prij avljen Prijavitelj P.S.P. Predavac .
Također smo partneri u projektu sa Općinom Bedenicai zagrebačkom Županijom koja je
prijavitelj (Ministarstvo turizma u programu razvoja Cikloturizma na kontinentu u 2020.)Područje Bedenice i dio područja Hrašćine.
Provjera statusa u imovinsko pravnih odnosai darivanja nekretnine državne imovine u
Gornjem Kraljevcu za dječje igralište (Parkiralište kod VIS-ai iza pomoćne zgrade
(stambene)



“nješavanja statusa stare škole u Husincu(korištenje) i izrada projekte dokumentacije i prijave“ na određene natječaje.
|=

Rješavanja vlasništva zgrade stare škole u Vrbovu. Trenutnou fazi rješavanja preko DORH- a
u Zlataru. , | m.
Natječaj za mjeru T.O. 2.1.1. Obnova mrtvačnicei Ceremonijalnog ispračajnog trga isprediste i uređenje okoliša i prilaznih staza raspisan II Puta završava 17.03.2020. u 15.00
sati.(Drugi puta prijavljen)-I nepotpuna prijava. |

Vijećnik gosp. Zoran Klemen postavio je pitanje u kakvom je stanju CZ na području O.
Hrašćina, a što mu je predsjednica stožera gđa. Lj. Mikulčić odgovorila da je u stalnom
kontaktu sa CZ KZŽ,te da za sada nemanikakvih problema.

Dovršeno u 20,07 sati.

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE HRAŠĆINA

Slađ Zgliko ZozoliKrivak: Z


