REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/13
URBROJ:2140/05-17-1
Gornje Jesenje, 17. srpnja 2017.
Zapisnik
sa nove konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 17. srpnja
2017. godine u 19 sati u vijećnici Doma kulture.
Prisutni: Ivan Maligec,član
Matija Galović,član
Marijan Šoštarić, član,
Stjepan Kovačec, član,
Ivan Malogorski, član,
Zdenko Brodar, član,
Mirko Ranogajec, član,
Darko Bukvić, član,
Petra Mrzlečki, član,
Vladimira Kranjčec, član.
Odsutni: Luka Galović, član.
Sjednici su bili prisutni: Ivanka Stanković, dipl.iur. i Mirjana Valjavec, dipl.iur.
predstavnice Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Andrija Ranogajec načelnik
općine, Filip Šoštarić, zamjenik načelnika općine i Ivan Habjanec, djelatnik općine.
Zapisničar: Ana Kuhar.
Sjednicu je otvorila ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj
županiji Ivanka Stanković, pozdravila prisutne, čestitala na izborima, te predložila sljedeći:
D N E V N I R E D:
-Utvrđivanje kvoruma,
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,
-utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika,
-svečana prisega članova Općinskog vijeća,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
5. Slobodna riječ.
Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici nazočno 10 vijećnika što je većina od ukupnih 11
članova te da vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Dnevni red sa 10 glasova za jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
Izbor Mandatne komisije
Prema Poslovniku Općinskog vijeća Mandatna komisija sastoji se od predsjednika i dva
člana.
U Mandatnu komisiju predloženi su: Darko Bukvić za predsjednika, Petra Mrzlečki i
Stjepan Kovačec za članove.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
u Mandatnu komisiju imenuju se: Darko Bukvić, za predsjednika, Petra Mrzlečki i
Stjepan Kovačec za članove.
Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
Predsjednik Mandatne komisije Darko Bukvić izvijestio je prisutne o rezultatima izbora
za članove Općinskog vijeća. Konstatira da su izabrani članovi Općinskog vijeća Općine Jesenje:
Ivan Maligec, Matija Galović, Marijan Šoštarić, Stjepan Kovačec, Karlo Habjanec, Ivan
Malogorski, Zdenko Brodar, Mirko Ranogajec, Andrija Ranogajec, Vladimira Kranjčec i Martina
Habjanec. Također konstatira da Andriji Ranogajec načelniku općine mandat miruje po sili
zakona zbog nespojive dužnosti. Sljedeći na listi grupe birača Mladen Ranogajec zbog osobnih
razloga dao je mandat u mirovanje. Sljedeći na listi grupe birača Filip Šoštarić, zamjenik
načelnika također obnaša nespojivu dužnost te sljedeća na listi grupe birača je Petra Kovačec
sada Mrzlečki. Karlo Habjanec, izabran za vijećnika s liste HDZ-a dao je mandat u mirovanje te
stranka umjesto njega određuje Darka Bukvić. Martina Habjanec sa liste grupe birača dala je
neopozivu ostavku a sljedeći na listi je Luka Galović.
Općinsko vijeće Općine Jesenje donosi
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove
Općinskog vijeća Općine Jesenje.
Utvrđeno je da je Ivan Maligec prvi vijećnik na listi koja je dobila najviše glasova te ga
predstavnica Ivanka Stanković poziva da preuzme daljnje vođenje sjednice.
Ivan Maligec je pozdravio prisutne, čestitao izabranim vijećnicima pročitao svečanu
prisegu članova Općinskog vijeća, na što su oni odgovorili «prisežem» i istu potpisali.
Točka 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Privremeni predsjedatelj Ivan Maligec sukladno Poslovniku predložio je Marijana
Šoštarić za predsjednika, a Mirka Ranogajec i Vladimiru Kranjčec za članove.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 10 glasova za donosi
ODLUKU
u Odbor za izbor i imenovanje imenuju se: Marijan Šoštarić za predsjednika, Mirko
Ranogajec i Vladimira Kranjčec za članove.
Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Vijećnici liste HNS-a, SDP-a i HSS-a, Ivan Maligec, Matija Galović, Marijan Šoštarić i
Stjepan Kovačec te vijećnici sa liste HDZ-a Ivan Malogorski, Zdenko Brodar, Mirko Ranogajec i
Darko Bukvić za predsjednika vijeća predložili su Zdenka Brodar.
Ivan Maligec, privremeni predsjedatelj dao je prijedlog na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
za predsjednika Općinskog vijeća Općine Jesenje imenuje se Zdenko Brodar.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jesenje Zdenko Brodar preuzeo je vođenje sjednice
i zahvalio se na ukazanom povjerenju te naglasio da ima iskustava u radu općine a da će dužnost
obnašati odgovorno u skladu sa zakonom. Drago mu je što je izabran jednoglasno, pozvao na
suradnju, posebno načelnika i zamjenika načelnika i izrazio nadu da se konačno krene s radom
da općina profunkcionira.
Vijećnici liste HNS-a, SDP-a i HSS-a, Ivan Maligec, Matija Galović, Marijan Šoštarić i
Stjepan Kovačec te vijećnici sa liste HDZ-a Ivan Malogorski, Zdenko Brodar, Mirko Ranogajec i
Darko Bukvić za podpredsjednika vijeća predložili su Ivana Maligec.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar dao je prijedlog na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jesenje imenuje se Ivan Maligec.
Podpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Maligec zahvalio se na ukazanom povjerenju.
Točka 5.
Slobodna riječ
Načelnik općine Andrija Ranogajec čestitao je svim vijećnicima a posebno predsjedniku i
podpredsjedniku Općinskog vijeća na izboru, napomenuo da je cilj i bio da svi zajedno radimo
na dobrobit Jesenja.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar zaključio je sjednicu u 19,25 sati i izrazio
nadu da će sljedeća radna sjednica biti što prije.
Zapisničar:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ana Kuhar

Zdenko Brodar

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/19
URBROJ:2140/05-17-1
Gornje Jesenje, 18. kolovoza 2017.
Zapisnik
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jesenje održane 18. kolovoza 2017. godine u 19
sati u vijećnici Doma kulture.
Prisutni: Ivan Maligec,član
Matija Galović,član
Marijan Šoštarić, član,
Stjepan Kovačec, član,
Ivan Malogorski, član,
Zdenko Brodar, član,
Mirko Ranogajec, član,
Petra Mrzlečki, član,
Vladimira Kranjčec, član,
Luka Galović, član.
Odsutni: Darko Bukvić, član.
Sjednici su bili prisutni: Andrija Ranogajec načelnik općine, Filip Šoštarić, zamjenik
načelnika općine.
Sjednici su se pridružili na 12. točci dnevnog reda:Danijel Kranjčec, direktor KRAKOMVODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina i Ivan Habjanec djelatnik općine.
Zapisničar: Ana Kuhar.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar, pozdravio prisutne, te
pozvao Luku Galović da položi svečanu prisegu kako bi mogao sudjelovati u radu Općinskog
vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar pročitao je prisegu a Luka Galović je
odgovorio „prisežem“ i potpisao tekst prisege.
Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici nazočno 10 vijećnika što je većina od ukupnih 11
članova te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar predložio je sljedeći:
D N E V N I R E D:
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa nove konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Jesenje
2. Odluka o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik
3. Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun
4. Odluka o imenovanju Komisije za ceste i komunalije
5. Odluka o imenovanju Komisije za školstvo, sport, kulturu i udruge

6. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća
7. Odluka o imenovanju Uprave groblja
8. Donošenje polugodišnjeg obračuna proračuna
9. Donošenje Odluke o porezima Općine Jesenje
10. Donošenje Odluke o Savjetu mladih Općine Jesenje
11. Razmatranje provedbe projekta Newlight -Akcijski plan rekonstrukcije, modernizacije i
upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Jesenje
12. Razmatranje provedbe projekta dovođenje pitke vode u Gornje Jesenje –izgradnja
cjevovoda od Žutnice do Gornjeg Jesenja
13. Pitanja i prijedlozi
Dnevni red sa 10 glasova za jednoglasno je usvojen.
Točka 1.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa nove konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Jesenje
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
usvaja se skraćeni zapisnik sa nove konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Jesenje.
Točka 2.
Odluka o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar konstatirao je da su se vijećnici dogovorili
sukladno članku 32. Poslovnika Općinskog vijeća o sastavu članova radnih tijela.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 10 glasova za donosi
ODLUKU
u Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se: Matija Galović, za predsjednika, Ivan
Malogorski i Petra Mrzlečki za članove.
Točka 3.
Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno s 10 glasova za donosi
ODLUKU
u Odbor za financije i proračun imenuju se: Darko Bukvić, za predsjednika, Ivan Maligec
i Filip Šoštarić za članove.
Točka 4.
Odluka o imenovanju Komisije za ceste i komunalije
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
u Komisiju za ceste i komunalije imenuju se Ivan Ranogajec, za predsjednika, Ivan
Galović i Vladimira Kranjčec za članove.
Točka 5.
Odluka o imenovanju Komisije za školstvo, sport, kulturu i udruge

Vladimira Kranjčec predlaže u ime liste grupe birača da umjesto Davora Presečki član
Komisije bude Luka Galović.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jesenje Zdenko Brodar dao je prijedlog uz izmjenu
na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Jesenje sa 9 glasova za i 1 suzdržanim donosi
ODLUKU
u Komisiju za školstvo, sport, kulturu i udruge imenuju se: Stjepan Kovačec, za
predsjednika, Marijan Šoštarić, Martin Bosak, Davor Forjan i Luka Galović za članove.
Točka 6.
Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
u Socijalno vijeće imenuje se: Marijan Šoštarić, za predsjednika, Zdenko Brodar,
Dragutin Pek, Gordana Maligec i Mirjana Janžek za članove.
Točka 7.
Odluka o imenovanju Uprave groblja
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
u Upravu groblja imenuju se: Andrija Ranogajec, za predsjednika, Ana Kuhar i Ivan
Maligec za članove.
Točka 8.
Donošenje polugodišnjeg obračuna proračuna
Načelnik općine Andrija Ranogajec konstatira da je na dužnost stupio u šestom mjesecu a
to je obračun do 30. 06. te da je zbog toga slabo sudjelovao u izvršenju istog.
Ivan Maligec je napomenuo da su prihodi u prvoj polovini godine uvijek manji jer uplate
građana su uglavnom u drugoj polovici godine.
Načelnik općine Andrija Ranogajec konstatira da je dug Krakoma već preko milion kuna
ali da su očitovali da će se dug odraditi.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar smatra da bi Krakom ipak trebao uplaćivati
na račun općine ekološku naknadu, jer su to namjenska sredstva koja oni naplaćuju od korisnika i
nenamjenski troše.
Ivan Maligec konstatira da je to problem koji se rješava godinama, ali da treba načelnik i
zamjenik načelnika pokušati dogovoriti da se dug smanji.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
donosi se polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za 2017. godinu.
Točka 9.
Donošenje Odluke o porezima Općine Jesenje
Načelnik Andrija Ranogajec upoznao je vijećnike da smo dužni Odluku o porezima
uskladiti sa izmjenama Zakona. Dužni smo naplaćivati porez na nekretnine i za to ćemo morati
donijeti posebnu odluku kojom će se definirati način i uvjeti naplate.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi

ODLUKU
o porezima Općine Jesenje.
Točka 10.
Donošenje Odluke o savjetu mladih Općine Jesenje
Načelnik općine Andrija Ranogajec predlagatelj je Odluke a obrazloženje je dao pismeno.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Jesenje.
Točka 11.
Razmatranje provedbe projekta Newlight – Akcijski plan rekonstrukcije, modernizacije i
upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Jesenje
Načelnik Andrija Ranogajec obavijestio je vijećnike da je općina u suradnji s županijom i
ostalim jedinicama lokalne samouprave uključena u projekt rekonstrukcije, modernizacije i
upravljanja sustavom javne rasvjete. Općina bi se trebala zadužiti oko milion kuna, a ušteda bi se
vidjela tek za 10 godina. Predlaže da općina plati penale i da se odustane od projekta.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar pita da li smo do sada što platili.
Ivan Maligec je odgovorio da do sada nismo ništa platili i da su u projekt uključene sve
jedinice lokalne samouprave s područja županije. Mi smo imali izrađen katastar javne rasvjete i
prije nego što je županija pokrenula taj projekt, tako da smo svoj projekt samo uključili u
županijski. Budući da smo sami odradili smatra da ne trebamo platiti cijeli dio troškova. Smatra
da nije isplativo da se ide u kredit, a nitko ne sufinancira. Predlaže da se javljamo na natječaje te
da se dobi dio sredstva.
Zdenko Brodar smatra da će mještani biti nezadovoljni takvom rasvjetom.
Marijan Šoštarić smatra da bi veća ušteda bila da se pol sata kasnije pali i pol sata ranije
gase rasvjetna tijela.
Petra Mrzlečki predlaže da se rasvjeta gasi dio noći.
Marijan Šoštarić se ne slaže s prijedlogom.
Načelnik općine Andrija Ranogajec predlaže da se možda gasi svaka druga.
Ivan Maligec konstatira da to nije tako jednostavno, da to traži dodatna ulaganja,
nezadovoljstvo mještana bi bilo veliko a ušteda mala.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
ZAKLJUČAK
odustaje se od provedbe projekta Newlight – Akcijski plan rekonstrukcije, modernizacije
i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Jesenje.
Odobrava se plaćanje penala, ali se predlaže da se uputi dopis Krapinsko-zagorskoj
županiji za zahtjevom da se umanji dio iznosa, jer je Općina Jesenje sama izradila katastar javne
rasvjete koji je uključen u županijski projekt.
Točka 12.
Razmatranje provedbe projekta dovođenja pitke vode u Gornje Jesenje –izgradnja
cjevovoda od Žutnice do Gornjeg Jesenja
Načelnik Andrija Ranogajec konstatira da se već o tome raspravljalo na Općinskom
vijeću te predlaže da Danijel Kranjčec, direktor KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA
d.o.o. Krapina prezentira projekt.
Danijel Kranjčec upoznao je vijećnike da se projekt sastoji od dvije faze i da je to prva
faza kojom bi se postavio magistralni cjevovod od Žutnice do novog vodospremnika u Gornjem
Jesenju. Objekti bi se izgradili u II. fazi.

Stjepan Kovačec pita da li bi se na taj vod priključilo Donje Jesenje i Lužani Zagorski.
Danijel Kranjčec je odgovorio da bi trebalo vidjeti visinsku razliku.
Stjepan Kovačec konstatira da Cvrtili i Jarčani zbog suše nemaju osiguranu pitku vodu.
Predlaže da se izgradi rezervoar.
Ivan Maligec odgovara da se svake godine ulagalo u vodoopskrbu. Nije bilo dosta vode,
vodovodne cijevi su bile stare, a i ljudi su zalijevali vrtove. Po etapama se rješavalo koliko se
moglo. Dio vodovodne mreže pod crkvom i prema Maligcima trebalo se riješiti ove godine.
Ostaje problem na Cerju gdje su tri vodovoda van kontrole i Brdo gdje analize vode nisu dobre.
Načelnik Andrija Ranogajec je odgovorio da je klorinator za Brdo naručen.
Danijel Kranjčec konstatira da su susjedne općine pitanje vodoopskrbe riješile a da
Jesenje neće moći samo isfinancirati.
Načelnik općine Andrija Ranogajec konstatira da je tih 1.300.000,00 kuna puno i da je
pitanje da li treba baš ovog trena ući u taj projekt ili pričekati dok nas zakon prisili i dođe
registrirani distributer.
Ivan Maligec smatra da je pitka voda od životne važnosti i da u vodoopskrbu treba uvijek
ulagati. Treba se kandidirati za sredstva iz više izvora. Napominje da je to i bila predizborna
kampanja načelnika oko dobivanja sredstva za projekte.
Marijan Šoštarić konstatira da se bez vode ne može. Napominje da zadnjih 2-3 godine je
vode bilo i da bi se drugačije razmišljalo da je bila nestašica. Moguće da neće trebati vode iz
magistralnog cjevovoda ali da treba imati alternativu. Cijevi su se promijenile i voda se ne gubi,
ljudi više ne hrane stoku. Pita zbog čega bi se trebalo priključiti Lužani Zagorski ako oni imaju
riješeno pitanje vodoopskrbe.
Ivan Maligec napominje da je projekt napravljen za cijelo Jesenje ne samo za Gornje
Jesenje.
Danijel Kranjčec pita tko će preuzeti vodovod gdje nema vode, npr. Cerje.
Ivan Habjanec je rekao da je najbolje upoznat sa situacijom oko vodoopskrbe i da nastoji
pomoći i lokalnim vodovodima. Smatra da smo nepravedno odbijeni od strane Agencije za
plaćanja u poljoprivredi.
Načelnik Andrija Ranogajec predlaže da se u projekt ide tek kad se dobe sredstva iz
drugih izvora.
Ivan Maligec se ne slaže s takvim razmišljanjem i smatra da se u projekt mora ići, ali da
treba dokumentaciju razdvojiti kako bi se moglo javljati na natječaje.
Danijel Kranjčec konstatira da je projekt prihvaćen kao takav i da treba cijeli realizirati,
jer ako Jesenje neće isfinancirati svoj dio propada cijeli projekt.
Marijan Šoštarić smatra da rekonstrukcija ceste neće ići još barem dvije godine a što ako
dođe do nestašice vode za 2 do 3 tjedna. Količina vode u izvorištima pala za više od 10 % zadnje
dvije godine, snijega nema, nema kiše, samo povremenih pljuskova. Apelira na vijećnike da su
izabrani od mještana i da trebaju razmisliti o tome.
Ivan Maligec pita do kad je rok za realizaciju projekta.
Danijel Kranjčec je odgovorio da do 2. mjeseca sljedeće godine.
Ivan Maligec predlaže da se krene s projektom i da se mogu naći sredstva u suradnji s
Krapinsko-zagorskom županijom, Gradom Krapina, Ministarstvima i ostalim izvorima
financiranja. Napominje da smo imali i veće projekte za koje je trebalo osigurati sredstva. Bez
vode se ne može živjeti.
Danijel Kranjčec konstatira da sve općine imaju magistralne cjevovode samo Jesenje
nema.
Ivan Malogorski predlaže da se i Grad Krapina uključi, a mi da se potrudimo i
zaokružimo financijsku konstrukciju.
Marijan Šoštarić napominje da za niti jedan projekt nismo imali sredstva ali da se riješilo.
Danijel Kranjčec konstatira da bi se više od pola iznosa moglo kompenzirati.

Načelnik Andrija Ranogajec napominje da treba rekonstruirati cjevovod od škole do
Maligcev i Donje Jesenje gdje ljudi nemaju vode.
Mirko Ranogajec pita kad nas zakon prisili da li će distributer preuzeti cijeli vodovod.
Danijel Kranjčec je odgovorio da bi se prvo preuzeli vodovodi koji ispunjavaju uvjete, a
da bi se onda išlo rješavati ostalo.
Općinsko vijeće Općine Jesenje jednoglasno sa 10 glasova za donosi
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ne odustaje se od projekta dovođenje pitke vode u Gornje Jesenje –izgradnja
magistralnog cjevovoda od Žutnice do Gornjeg Jesenja.
Zadužuje se načelnik, zamjenik načelnika i Upravni odjel da se pobrinu za dodatne izvore
financiranja navedenog projekta.
Točka 13.
Pitanja i prijedlozi
Ivan Malogorski je predložio da se u vijećnicu instalira klima uređaj.
Ivan Maligec postavio je pitanje načelniku općine Andriji Ranogajec zašto je na radio
stanici Hrvatsko zagorje Krapina na pitanje o troškovima asfaltiranja odgovorio da ne zna od kud
bude platio izvođaču radova asfaltiranje, kad je na žiro računu općine kod preuzimanja dužnosti
utvrđen iznos od 297.155,70 kuna, a osim toga potpisan je ugovor sa Ministarstvom regionalnog
razvoja i fondova EU o sufinanciranju asfaltiranja kojim oni financiraju 175.000,00 kuna.
Obveza općine iznosila je 75.000,00 kuna a sredstva na računu su bila skoro 300.000,00 kuna
znači da se asfaltiranje imalo od kud platiti.
Drugo pitanje na koje Ivan Maligec traži pismeni odgovor je za koji projekt, koje godine,
u kojem iznosu su dobiveni novci, a da se nisu utrošili već da su vraćeni.
Načelnik općine Andrija Ranogajec upoznao je vijećnike s zahtjevom župnika kojim traži
da se pomogne oko obnove župnog dvora.
Marijan Šoštarić pita o kojoj svoti se radi, koji su ostali izvori financiranja.
Petra Mrzlečki također predlaže da župnik napiše koliko traži i koji su ostali izvori
financiranja.
Stjepan Kovačec konstatira da radove na uređenju župnog dvora financira biskupija i
župljani.
Mirko Ranogajec smatra da ako je svako vijeće do sad odobravalo pomoć župnom uredu
da i ovaj saziv treba odobriti pomoć.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar predlaže da župnik konkretnije napiše koju
svotu traži.
Andrija Ranogajec predlaže da se pokrenu radnje oko donošenja Pravilnika o dodjeli
prostora udrugama.
Ivan Maligec konstatira da ako se pravilnik donese, mora se poštovati, najam ne može
biti bez naknade i u tom slučaju udruge moraju plaćati najamninu. Do sada su sve udruge
prostor koristile besplatno.
Ivan Malogorski predlaže da se prostor udrugama dodjeli interno bez pravilnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar predlaže da se ubuduće za obilježavanje
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja pozovu roditelji poginulih,
predstavnici političkih stranaka i udruga da obilježavanje ima svečaniji karakter.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdenko Brodar zaključio je sjednicu u 20,40 sati.
Zapisničar:
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