SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 23. ožujka 2015. godine u
prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 17,00 sati.
Prisutni članovi:
1. Mario Zember
2. Katarina Kralj
3. Goran Jantol
4. Ivan Šalamon,
5.Vjekoslav Zdelar,
6. mr.sc. Zvonimir Jantol
7. Štefica Juratović
8. Božidar Kanižaj
9. Dražen Kolak
10. Božidar Pečenec
Odsutni članovi:
1. Zdravko Požgaj- neopravdano
Ostali prisutni: Zvonko Hlebar – načelnik, Zlatko Lilek – zamjenik načelnika, Nevenka
Martinković- privremena pročelnica, Ivan Varga, Maja Lehman (Azra)
Zapisničar: Aleksandra Bračko
Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Veliki Bukovec g. Mario Zember otvorio je sjednicu,
pozdravio prisutne vijećnike, zahvalio im se na odazivu te je konstatirao da je sjednici od ukupno
jedanaest (11) vijećnika prisutno deset (10) vijećnika pa će sve odluke koje se donesu ili usvoje biti
pravovaljane. Predsjednik vijeća dao je prijedlog da se g. Vargi da prvom riječ kako bi izložio svoj
problem. U trenutku glasovanja od ukupno prisutnih deset vijećnika donijeta je jednoglasna odluka
( deset glasova ZA) da se g. Vargi da prvom riječ kako bi se sjednica mogla dalje nesmetano održati.
G.Varga naglasio je kako se prije godinu dana obratio ovom Vijeću sa zamolbom za postavljanje
cijevi veće propusnosti ispod ceste LC 25100 u Dubovici kao i čišćenju kanala za odvodnju
oborinskih voda i još uvijek se nije ništa poduzelo po tom pitanju. G. Hlebar obrazložio je da je
upućen dopis ŽUC-u o spornoj situaciji međutim ŽUC je u svom dopisu odgovorio da je postojeća
cijev dovoljnog propusta i da će nastaviti pratiti stanje te je isti dostavljen i g. Vargi. Isto tako g. Varga
rekao je kako je vodopravni inspektor na njegov zahtjev izašao na teren te je u svojem Rješenju od
listopada 2014. naložio Općini da uredi korito kanala odvodnje oborinskih voda u roku od 90 dana
što nije učinjeno. G. Hlebar obrazložio je kako je morao prethodno prikupiti suglasnost vlasnika jer
kanal jednim dijelom prolazi kroz privatne čestice što se odužilo te je vodopravnom inspektoru poslan
zahtjev za produljenje roka. G. Varga zahvalio se vijeću što su ga saslušali i napušta sjednicu. G.
Zdelar predložio je da se donese sljedeći
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Članovi Općinskog vijeća razmotrili su zahtjev g. Ivana Varge o postavljanju cijevi veće
propusnosti ispod ceste LC 25100 u Dubovici.

Članak 2.
Navedeni zahvat nužan je poradi nedovoljnog propusta postojeće odvodne cijevi prilikom
odvodnje oborinskih voda kao i odvodnje vode kod plavljenja Rijeke Plitvice koje je česta pojava i
uzrokuju štetu na posjedu g. Varge.
Članak 3.
Upućuje se prijedlog ŽUC-u da hitno izađu na teren kako bi se utvrdilo nastalo stanje i
poduzele potrebne mjere o otklanjanju istog te o poduzetom izvijestili Općinsko vijeće općine
Veliki Bukovec.
Članak 4.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Nakon provedene rasprave Predsjednik vijeća daje predloženi Zaključak na glasovanje. U trenutku
glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Predloženi Zaključak je jednoglasno (sa 10 glasova ZA)
prihvaćen.
Nakon toga predsjednik je predložio sljedeći dnevni red:
1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća
3. Prezentacija Razvojna strategija (Azra), Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Veliki
Bukovec za razdoblje 2015. do 2020. godine;
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Veliki Bukovec za 2014. godinu;
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Veliki Bukovec za 2014. godinu;
6. Odluka o raspodijeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine
Veliki Bukovec za 2015. godinu;
7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu;
8. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Veliki Bukovec;
9. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Veliki Bukovec;
10. Zamolbe;
11. Ostala pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
Utvrđivanje dnevnog reda
Na predloženi dnevni red nije bilo nikakvih primjedbi ni drugih prijedloga za dopunu pa predsjednik
vijeća konstatira da je sjednici u trenutku izjašnjavanja nazočno 10vijećnika i daje predloženi dnevni
red na utvrđivanje. Dnevni red je jednoglasno ( sa 10 glasova ZA) prihvaćen.
Točka 2.
Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik s 16. sjednice nije bilo nikakvih primjedbi. Predsjednik vijeća nakon toga konstatira da

je sjednici u trenutku izjašnjavanja prisutno 10 vijećnika i daje predloženi zapisnik na verifikaciju.
Zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) verificiran.
Točka 3.
Prezentacija Razvojna strategija (Azra), Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Veliki Bukovec
za razdoblje 2015. do 2020. godine;
Predsjednik vijeća prelazi na točku 3. dnevnog reda i daje riječ predstavnici Agencije za razvoj
Varaždinske županije Maji Lehman koja je ukratko objasnila svrhu i način izrade same Strategije.
Nakon provedene rasprave Predsjednik daje Odluku o izradi Strategije razvoja Općine Veliki
Bukovec na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Odluka je
jednoglasno (sa 10 glasova ZA) usvojena.
Točka 4.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki
Bukovec za 2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 4. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je upoznao vijećnika
da je u Proračunu Općine za 2014. godinu za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utrošena sredstva u iznosu od 39.775,00 kn koja su prikupljena s naslova
komunalnog doprinosa u iznosu 6.186,41 kn te temeljem tekućih donacija od fizičkih osoba u iznosu
od 800,00 kn te opći prihodi i primici u iznosu od 32.788,59 kn. Predsjednik predlaže da se donese
sljedeći
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Veliki Bukovec

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za područje Općine Veliki Bukovec.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
Predsjednik daje Zaključak na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika.
Zaključak je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) prihvaćen.
Točka 5.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Veliki Bukovec za 2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 5. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik daje obrazloženje
Izvješća navodeći da je temeljem Programa u 2014. godini bilo planirano 417.000,00 kn a utrošeno
je 397.044,71 kn a ostali prikaz utrošenih sredstava za izvršenje Programa vidljiv je u tablici Izvješća.
Nakon provedene kratke rasprave Predsjednik predlaže da se donese sljedeći:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Veliki Bukovec

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za područje Općine Veliki Bukovec.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
Predsjednik daje Zaključak na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika.
Zaključak je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) prihvaćen.
Točka 6.
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna općine Veliki
Bukovec za 2015. godinu
Predsjednik prelazi na točku 6. dnevnog reda. Pošto pod ovom točkom nije bilo rasprave Predsjednik
daje Odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Odluka o
raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka je jednoglasno (sa 10 glasova ZA)
usvojena.
Točka 7.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu i
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec
za 2015. godinu
Predsjednik prelazi na točku 7. dnevnog reda. Pod ovom točkom nije bilo rasprave stoga
Predsjednik vijeća predlaže vijeću da se donese sljedeći:
Z AK LJ U Č A K
prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. g. i donošenju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za
2015.g.
I.
Prihvaća se Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu.
II.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki
Bukovec za 2015. godinu.

III.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec u 2014.g. i Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2015. g.
čine sastavni dio ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije» .
Predsjednik daje predloženi Zaključak na glasovanje. U trenutku glasovanja Sjednici je prisutno 10
vijećnika. Predloženi Zaključak je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) prihvaćen.
Točka 8.
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Veliki Bukovec
Predsjednik prelazi na točku 8. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je upoznao vijeća kako
je Radna skupina imenovana od strane Općinskog vijeća izradila Procjenu te je za istu dobivena
suglasnost od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda u Varaždinu. Nakon
kraće rasprave predsjednik vijeća daje predloženu Odluku o donošenju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na glasovanje.
U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Odluka je jednoglasno (sa 10 glasova ZA)
prihvaćena.
Točka 9.
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Veliki Bukovec
Predsjednik prelazi na točku 9. dnevnog reda Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana
civilne zaštite Općine Veliki Bukovec. Pod ovom točkom nije bilo rasprave pa predsjednik vijeća daje
Odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Odluka je jednoglasno
(sa 10 glasova ZA) prihvaćena.
Točka 10.
Zamolbe
1. Zahtjev za sufinanciranje HGSS
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je upoznao vijećnike sa Zahtjevom HGSS-a o
sufinanciranju njihove djelatnosti iz proračuna JLP(R)S. Prema njihovu izračunu uzimajući u obzir
broj stanovnika za Općinu Veliki Bukovec to bi iznosilo 1.000,00 kuna godišnje te bi se potpisao
Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Varaždin
na prostoru koji pokriva Općina Veliki Bukovec poglavito na nepristupačnim prostorima. Nakon
provedene rasprave predsjednik vijeća daje Prijedlog HGSS-a o sufinanciranju u iznosu od 1.000,00
kuna na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Prijedlog je jednoglasno
(sa 10 glasova ZA) prihvaćen.

Točka 11.
Ostala pitanja i prijedlozi
Pod ovom točkom načelnik je upoznao vijećnike sa time kako se Općina prijavila na javni natječaj
Ministarstva gospodarstva za povećanje energetske učinkovitosti za LED rasvjetu. Istaknuo je kako
je Ministarstvo prošle godine dodijelilo sredstva u iznosu od 44.913,00 kuna a početkom ove godine
još dodatnih 186.060,00 kuna. Ostatak sredstava za postavljanje LED rasvjete bio bi na teret
Proračuna Općine koji bi iznosio otprilike još 180.000,00 kuna. mr.sc. Jantol postavio je pitanje
vezano na postavljanje lampe u Sovićevoj ulici te zahtjeva od načelnika da se to napravi što prije jer
na tom dijelu fali lampa i smanjena je vidljivost.
Naveo je kako se Općina Veliki Bukovec prijavila još na dva natječaja jedan je za uređenje prostorija
Općine kao kulturno – informativnog centra a drugi za uređenje grobnih staza.
Predsjednik zahvaljuje vijećnicima na dolasku i zatvara 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Veliki Bukovec.
Sjednica je završila u 18,15 sati.

ZAPISNIČAR:
Aleksandra Bračko

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Mario Zember

