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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/03
URBROJ:2133/19-02-15-02
Lasinja, 22. travnja 2015.

Z A P I S N I K
sa četrnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja, održane
dana 22. travnja 2015. godine u općinskoj vijećnici u Lasinji, Lasinjska cesta 19,
s početkom u 16.30 sati.
Nazočni vijećnici:

Mirko Jušinski, Tomo Pavek, Tomislav Marušić,
Zvonimir Britvec, Mijo Topolnjak, Mihovil Braim, Danica
Mičić, Josip Erega, Kruno Britvec

Odsutni vijećnici: Ante Markulin, Željko Zmajlović
Ostali nazočni: - Željko Prigorac, općinski načelnik
- Marijo Perčić, zamjenik općinskog načelnika
- Lucija Potesak, zamjenica predsjednice Savjeta mladih
- Ivica Dugina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lasinja
Zapisničarka: Nevenka Panijan
Gospodin Mirko Jušinski, predsjednik Općinskog vijeća, otvara četrnaestu
redovnu sjednicu, pozdravlja sve nazočne te zahvaljuje na odazivu. Konstatira
da je nazočnošću 9 vijećnika ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Lasinja
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju
koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lasinja
4. Pitanja i prijedlozi
Gospodin Josip Erega pita da li će biti još sjednica do lipnja, u protivnom ima
prijedloge vezano za obilježavanje Dana općine i obljetnicu VRA Oluja. Ističe da
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je prijedlog 3. točke čudno definiran, naziv odluke je u redu, ali sadržaj odluke
nije, mijenjaju se samo 2 riječi i to nema veze s koeficijentima.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da je u planu održavanje još jedne radne
sjednice te svečane sjednice povodom Dana općine.
Gospodin Ivica Dugina pojašnjava vezano za točku 3. da se ništa ne mijenja
osima naziva radnog mjesta, Vijeće je donijelo odluku o koeficijentima u kojoj
treba izmijeniti naziv radnog mjesta.
Prijedloga za izmjene i dopune nije bilo te je jednoglasno, uz nazočnost 9
vijećnika, usvojen sljedeći

dnevni

r e d:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Lasinja
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju
koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lasinja
4. Pitanja i prijedlozi

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, usvojen je
Z a k l j u č a k
Zapisnik sa trinaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lasinja
usvaja se bez primjedbi.

Ad 2.) Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da, prema
prethodnoj najavi, u ove izmjene treba krenuti da bi se moglo kandidirati za
sredstva Agencije za plaćanje. Najbitniji je čl. 4. u njemu su navedeni razlozi za
pokretanje postupka izmjena.
Gospodin Mijo Topolnjak ističe da u čl. 10. treba dopuniti naziv Ministarstva
prometa i infrastrukture, treba dodati “pomorstva”. Također postavlja pitanje
izvora vode, smatra da bi trebalo nešto poduzeti kako bi se taj potencijal
iskoristio, voda curi, barem otkupiti ili izvlastiti zemljište.
Gospodin Željko Prigorac slaže se da se može pokrenuti izvlaštenje, no ne za
prodaju već samo za distribuciju vode.
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Gospodin Ivica Dugina ističe da Općina ne može postati vlasnik vode već samo
zemljišta te ne može upravljati vodom.
Gospodin Mirko Jušinski dodaje da se o pitanju vode priča godinama, no i
dalje ostaje nepoznato što bi se dogodilo pri eksploataciji i kako bi funkcionirala
vodoopskrba te da li postoji dovoljno stručnog znanja. Da se to i da nekome tko
se bavi time, pitanje je što se može napraviti u slučaju da se postojeći bunar
zamuti ili zaruši, pri povećanoj eksploataciji svašta se može dogoditi. Smatra da
bi bolje bilo da se to uspije iskoristiti kroz poduzetničku zonu i za nekakvu
proizvodnju.
Gospodin Željko Prigorac ističe da se godinama vrti ta priča te laži o tome pa
i to da se moglo dati Jamnici. Ima samo priču relevantnih ljudi koji su rekli da
kapaciteti nisu takvi da bi mogli zadovoljiti veliku eksploataciju. Prema
predratnim istraživanjima kapacitet nije dovoljan. Nema ništa protiv toga da se
stavi u prostorni plan.
Gospodin Mijo Topolnjak odgovara da su rađena nova istraživanja kapaciteta
na postojećem crpilištu, što je plaćeno oko 70.000,00 kn, bilo je o tome riječi na
Vijeću, iz kojih su proizašli drugačiji pokazatelji. Ponavlja da izvore svakako treba
uzeti.
Gospodin Mirko Jušinski pita da li treba ucrtati ceste i puteve te na koji način
to riješiti. Sve bi to trebalo predvidjeti, zato moli vijećnike da se uključe, kao i
ako se netko želi baviti gospodarstvom da se uzme u obzir.
Gospodin Željko Prigorac nada se da ćemo odabrati kvalitetnu firmu koja će
pomoći da se sve kvalitetno napravi jer iskreno govoreći Općina nema takve
stručne službe koje bi to mogle kvalitetno odraditi. Bitno je dobro pripremiti sve
potrebe i reći što se želi, a struka neka kaže kako se isto može odraditi.
Gospodin Josip Erega smatra da bi trebalo otkupiti zemljište crpilišta u Crnoj
Dragi, bez obzira na to čija su i jesu li međusobno povezana, što bi trebalo
provjeriti. Nema tu puno suvlasnika, možda 5-6, našla bi se nekakva računica,
pa da to dalje rješava Općina, a ne netko drugi. Tamo postoji i javni put, a
možda i kakva budućnost tih izvora. Zašto dati vodoopskrbno područje
drugome, umjesto da gospodari Općina? Također treba planirati područje uz
rijeku Kupu, u turističke svrhe, zanimljiv je projekt Žitne lađe uz koji bi se mogli
osmisliti dodatni sadržaji.
Gospođa Danica Mičić pita tko će odraditi puteve, posebno po vikend
naseljima, koji su pomaknuti prilikom izrade odvodnih kanala te idu po tuđim
parcelama, a održavaju se i nasipavaju kamenom.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da Općina mora planirati puteve do kuća,
a naknadno će se rješavati imovinsko pravni odnosi. Za poljske puteve nije
siguran, pretpostavlja da se isti ne moraju ucrtavati, to će pojasniti struka.
Drugih prijava za raspravu nije bilo pa predsjedavajući zatvara istu i daje
prijedlog na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je
jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, usvojena
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Odluka
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja (ista je
sastavni dio zapisnika).

Ad 3.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja
Gospodin Željko Prigorac obrazložio je prijedlog te istaknuo da se radi samo o
izmjeni naziva radnog mjesta, koji je prethodno pogrešno definiran i nije
prikladan.
Vijeće bez rasprave, jednoglasno, uz nazočnost 9 vijećnika, donosi
Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća
službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lasinja
Članak 1.
U Odluci o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lasinja (Glasnik Općine
Lasinja br.2/2014), u članku 2. točci 2., riječi “Viši stručni suradnik/ca za
financije, računovodstvo i proračun”, zamjenjuju se riječima “Viši referent/ica za
financije, računovodstvo i proračun”.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Lasinja.

Ad 4.) Pitanja i prijedlozi
Gospodin Željko Prigorac ističe da ima neke obavijesti, danas je održan
sastanak sa predstavnicima tvrtke Eko flor plus, po pitanju sakupljanja otpada
prema novom ugovoru. Dobili su popis domaćinstava, kategoriziran u skladu s
odlukom i natječajem. Isto je na snazi od 1. siječnja o.g. te sva zaduženja koja
su poslali po starom moraju ispraviti i ponovo dostaviti korisnicima, neće se
dozvoliti nikakva anarhija. Moli vijećnike da isto prenesu ljudima, kako bi mogli
reagirati ako ne ispoštuju dogovor. Ako se kod koga pogriješilo, neka se javi pa
će se ispraviti. Neće ići novi ugovori, već samo zaduženja za kante. Što se tiče
korisnika, svi se moraju uključiti, nema oprosta nikome, oni koji neće moći
plaćati provest će se kroz socijalni program. Uz vreće za papir i plastiku, podijelit
će i vreće za metal. Zeleni otoci su u svakom naselju, prema potrebama na
nekim mjestima će se još pojačati.
Gospodin Zvonimir Britvec smatra da bi se otpad na grobljima također trebao
razdvajati, umjesto da plastika i lampaši idu zajedno s ostalim otpadom. Iznosi
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primjedbu na nove table označavanja mjesta koje su čudno postavljene.
Gospođa Danica Mičić slaže se da su table pomaknute i pogrešno je označeno,
tako da se teško snaći nekome tko prvi put dolazi.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da se označavanje naselja vrši po Zakonu
o cestama, table se stavljaju u naselja (5 i više kuća čini naselje), ŽUC je stavio
tamo gdje prestaje, dok je Grad Karlovac postavio drugačije (iako to nije po
zakonu) što je dobro za policiju. Tamo gdje je tabla naselja postoji ograničenje
brzine. Ističe zatim problem novih kućnih brojeva u Novom Selu Lasinjskom,
Katastar je odredio nove brojeve koji počinju tek od broja 13, a kod broja 18 ima
puno slovnih dodataka, što je opet nespretno u primjeni.

Gospodin Tomislav Marušić pita kada će se isplatiti potpora za obuku za
korištenje pesticida.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da će biti isplaćeno po zahtjevima.
Gospodin Josip Erega predlaže da se točke 22. i 23. koje su skinute na prošloj
sjednici, pripreme za sljedeću sjednicu Vijeća.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da po zakonu točka koja se skine s
dnevnog reda može ponovo doći tek za 6 mjeseci.
Gospođa Danica Mičić ističe da na nekim trafostanicama u Sjeničaku nije bilo
uvjeta za javnu rasvjetu, kod nje to i dalje nije bitno. Pita je li moguće da se za
trafostanicu Paljenica (i sve što je vezno uz istu) plati energetika i postavi
nekoliko lampi, budući da je kod groblja rekonstruirana rasvjeta i došlo je dosta
sredstava od legalizacije, a radi se o namjenskim sredstvima. Na tom dijelu živi
najveći broj stanovnika, djeca idu u školu i čekaju autobus pa bi bilo opravdano.
Gospodin Željko Prigorac odgovara da nije moguće odmah riješiti, po idejnom
projektu se to više ne može raditi, treba pripremiti energetski certifikat i studiju.
Kategorizacija cesta odlučuje o javnoj rasvjeti, tek tada će se vidjeti, trenutno
ima oko 700 lampi, certifikat će možda pokazati da treba 1000. Može se
pojedinačno postaviti koja lampa, a ostalo treba raditi planski. Dosta toga se
promijenilo, Fondovi su imali svoju priču, no i oni su promijenili uvjete. Ne stoji
da se to neće riješiti, ali na drugi način. Trenutno su prioritet ceste i putevi.
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući zaključio četrnaestu
redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lasinja.
Završeno u 17.45 sati.
Zapisničarka

Predsjednik Općinskog vijeća

Nevenka Panijan

Mirko Jušinski
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