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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/04
URBROJ:2133/19-02-18-2
Lasinja, 12. srpnja 2018.

Z A P I S N I K
sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane dana 12. srpnja
2018. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19, s početkom u 16:30
sati.
Nazočni članovi: Mirko Jušinski, Draga Pavek, Lucija Potesak, Josip Erega, Marta
Zmajlović, Josipa Brcković, Terezija Vidak, Zrinka Milovac
Odsutni vijećnici: Kruno Britvec, Ivan Mihalić, Mijo Topolnjak
Ostali nazočni:- Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Ivica Dugina, pročelnik JUO Općine Lasinja
- Jadranka Vuksan, viša ref. za financije, rač. i proračun
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara osmu redovnu
sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira da je
nazočnošću 8 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju Općine Lasinja uređenja dijela prostora Dječjeg
vrtića Potočić Pisarovina
4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2018. godinu
5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2018. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na
području Općine Lasinja za 2018. godinu
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8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Lasinja za 2018. godinu
9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine
Lasinje za 2018. godinu
10.Pitanja i Prijedlozi
Drugih prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 8
vijećnika, koji su glasovali „ZA“ usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju Općine Lasinja uređenja dijela prostora
Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina
4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2018. godinu
5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2018. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na
području Općine Lasinja za 2018. godinu
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Lasinja za 2018. godinu
9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine
Lasinje za 2018. godinu
10.Pitanja i Prijedlozi

Prešlo se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 8 vijećnika, koji su glasovali “ZA”, usvojen
je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja usvaja se bez
primjedbi.

Ad 2.) Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lasinja
Predsjedavajući je uvodno istaknuo da je prijedlog poslovnika utvrdio Odbor te
otvorio raspravu o istom.
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Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno, bez
rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojen
Poslovnik
Općinskog vijeća Općine Lasinje (isti je sastavni dio zapisnika).

Ad 3.) Prijedlog Odluke o sufinanciranju Općine Lasinja uređenja dijela
prostora Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da je do inicijative
došlo zbog nemogućnosti upisa (zbog popunjenosti kapaciteta) novih korisnika s
područja općine Lasinja u dječji vrtić. Postoji dio prostora, uređenjem kojeg bi se isto
moglo osigurati.Budući da je Općina prošla na natječaju Ministarstva za demografiju,
sa projektom adaptacije stare općinske zgrade, u drugom koraku će se izvršiti
premještanje predškole u taj prostor. U partnerstvu sa Općinom Pisarovina u sklopu
Dječjeg vrtića Pisarovina u budućnosti će se riješiti funkcioniranje kompletnog
predškolskog odgoja, kako bi se premostilo ovo razdoblje od 2-3 godine do izgradnje
novog vrtića. U međuvremenu je došlo do određenih promjena u uvjetima prijave na
mjeru 7.4. pa će se prijaviti projekt izgradnje. Nakon izgradnje novog vrtića
partnerstvo bi se nastavilo i dalje, u smislu zajedničkog ustroja. Vijeće Općine
Pisarovina donijelo je odluku o osiguranju upisa za djecu s područja općine Lasinja.
Predlaže da se ova odluka prihvati.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno, bez
rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
o sufinanciranju Općine Lasinja uređenja dijela prostora
Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina
I.
Prihvaća se sufinanciranje Općine Lasinja dijela adaptacije i uređenja Dječjeg
vrtića Potočić Pisarovina, kojim bi se stekli uvjeti za prihvat djece vrtićke dobi s
područja Općine Lasinja, a sukladno stavkama troškovnika koji je u prilogu ove
Odluke.
II.
Za izvršeno sufinanciranje iz točke I. ove Odluke Općina Pisarovina se obvezuje
na upis u Dječji vrtić Potočić Pisarovina djece s područja Općine Lasinja ( maksimalno
20-ero djece), koja ostvaruju pravo upisa, sukladno kriterijima i pod uvjetima
propisanim internim aktima Dječjeg vrtića.
III.
Ovlašćuje se općinski načelnik na potpisivanje Sporazuma s Općinom Pisarovina
kojim će se detaljno urediti prava i obveze sporazumnih strana, a čiji je predmet
međusobna suradnja na realizaciji ulaganja iz točke I. ove Odluke.
IV.
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Općine
Lasinja.

Ad 4.) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Lasinja za 2018.
godinu
Gospodin Željko Prigorac istaknuo je da je u skladu s potpisanim ugovorima o
financiranju određenih projekata potrebno uskladiti proračun, kako bi se mogli
potpisati ugovori s izvođačima radova. Projekti koji nisu prošli, izbrisani su.
Gospođa Jadranka Vuksan obrazložila je zatim prijedlog rebalansa proračuna te
istaknula da se planirani prihodi i rashodi ne izvršavaju prema planu te je potrebno
izvršiti određene izmjene (istaknula je značajnije pozicije) u prihodima i rashodima.
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lasinja za 2018. godinu i projekcije za
2019. i 2020. godinu (ista je sastavni dio zapisnika)

Ad 5.) Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018.
godinu
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Izmjena
i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lasinja za 2018.-2020. godine (ista je
sastavni dio zapisnika).

Ad 6.) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za
2018. godinu
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno, bez
rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojena
Odluka
o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2018. godinu ( ista je sastavni dio
zapisnika).
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Ad 7.) Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne
infrastrukture na području Općine Lasinja za 2018. godinu
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da su jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojene
I. Izmjene i dopune
Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Lasinja za
2018. godinu ( iste su sastavni dio zapisnika).

Ad 8.) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Lasinja za 2018. iodinu
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da su jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojene
I. Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrstrukture na području Općine Lasinja za
2018. godinu ( iste su sastavni dio zapisnika).

Ad 9.) Prijedlog izmjena i dopuna Programa financiranja potreba
socijalne skrbi Općine Lasinje za 2018. godinu
Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući konstatira da su jednoglasno,
bez rasprave, uz nazočnost 8 vijećnika koji su glasovali “ZA”, usvojene
I. Izmjene i dopune
Programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinje za 2018. godinu
(iste su sastavni dio zapisnika).

Ad 10.) Pitanja i prijedlozi
Gospodin Željko Prigorac informirao je nazočne o izvršenju nekih zaduženja prema
postavljenim upitima na prethodnim sjednicama. Pozvao je vijećnike na suradnju u
prikupljanju informacija o potrebama građana te zamolio da iste iznesu na sjednici ili
na bilo koji drugi način jave u Općinu jer osobno ne može sve vidjeti, stoga svaka
informacija sa terena dobro dođe.
Gospođa Draga Pavek ističe da je u kapeli u Desnim Štefankima počeo propuštati
pokrov, iznad oltara i na korušu vidljive su mrlje.
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Gospodin Josip Erega predlaže da se kod raspela u Matešićevoj ulici postavi klupica
za odmor. Prolazeći uz isto primjetio je da se starije žene sastaju na molitvi, na klupici
bi im bilo ugodnije, a isto ne predstavlja veliki trošak.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio osmu redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.
Završeno u 18:00 sati.

Zapisničarka
Nevenka Panijan

Predsjednik Općinskog vijeća
Mirko Jušinski
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