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ZAPISNIK 

sa 7. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ribnik 

održane dana 30. ožujka 2018. godine 

 

Početak sjednice u 14:30 sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Nikola Dolinar 

    Gabi Tomašić  

Mladen Klemenčić – došao u 14:35 na 2. točku dnevnog reda 

Dražen Jarnević 

Marijan Bert  

Ana Lorković  

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Nikola Mus 

 

Sjednici prisustvuje:  Željko Car, Općinski načelnik  

    

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je prisutno 5 (pet) vijećnika od 

ukupno 7 (sedam) i da će sve odluke koje donese Općinsko vijeće Općine Ribnik biti 

pravovaljane. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, predložio je na prijedlog Općinskog 

načelnika gosp. Željka Cara, slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2) Aktualni sat. 

3) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 

2017. godinu. 

4) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2017. godinu. 

5) Donošenje Odluke o financiranju škole u prirodi. 

6) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke LAG „Vallis Colapis“. 

7) Pitanja i prijedlozi. 

 

Vijećnik gosp. Marijan Bert, rekao je kako je mislio predložiti dopunu dnevnog reda u vezi 

kapitalne pomoći Vatrogasnoj zajednici, međutim da će o tome ipak razgovarati sa Općinskim 

načelnikom. 

 

S obzirom da nije bilo dopune dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar 

dao je dnevni red na glasanje. 

 

Predloženi dnevni red usvojen sa 5 (pet) glasova „za“. 

 

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Sa 5 (pet) glasova „za“, donesena je  

ODLUKA 

 

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. 
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Ad.2.) Aktualni sat. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car upoznao je vijećnike sa događajima u proteklom razdoblju. 

Službenica Jarmek bila je na dužem bolovanju, pa smo uvidjeli kako ćemo se morati reorganizirati. 

Zvali su iz Ministarstva uprave. Morati ćemo imati pročelnika sa još nekim, jer ako netko oboli 

nemožemo raditi.  

 

Vijećnik gosp. Mladen Klemenčić, došao je u 14:35 sati. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, utvrdio je da je prisutno 6 (šest) vijećnika 

od ukupno 7 (sedam) i da će sve odluke koje donese Općinsko vijeće Općine Ribnik biti 

pravovaljane. 

 

Gosp. Ivan Golubić podnio je prijavu Ministarstvu uprave, a aninimna prijava podnesena je 

Ministarstvu financija.  

 

Vezano uz modernizaciju javne rasvjete, Općinski načelnik gosp. Željko Car ispričao se 

vijećnicima što je „podešavanje“ svjetiljki toliko drugo trajalo. Trebali su izaći 7. i 8. veljače, 

međutim, pao je snijeg. Sada je to napravljeno.  

 

Ribnik je posjetila akademska kiparica Marija Ujević, a koja je obišla lokaciju na kojoj će biti 

postavljen kip i dogovoreno je uređenje navedene lokacije. Načelnik je rekao kako će vidjeti sa dr. 

Golubom i drugim sudionicima, oko datuma proslave, ali to će vjerojatno biti oko 11. lipnja s 

obzirom da je na taj dan Križanić krenuo u Rusiju. 17.4. će biti izložba u Gradskoj knjižnici u 

Zagrebu. Na sastanku sa predsjednicom Republike Hrvatske, Kolidom Grabar-Kitarović, prilikom 

posjete Karlovačkoj županiji, ista je zamoljena za pokroviteljstvo nad proslavom. 

 

APPRRR donijela je odluku o odabiru projekata, između njih 500-tinjak, Općina Ribnik je na 43. 

mjestu sa projektom „Rekonstrukcija zgrade javne namjene u naselju Ribnik“ u vrijednosti od 

3.788.584,35 kuna. Imamo obvezu da u roku od osam mjeseci provedemo postupak nabave. 

Načelnik poziva vijećnike da se „svi skupimo“ i provedemo projekt, te da nam trebaju pozitivni 

ljudi. Načelnik je utvrdio kako je ovo, poslije „Zagrebačkih transporta“ najveća investicija u 

Ribniku. Također, načelnik smatra kako je prolazak na natječaju poticaj i drugima, obrticima, 

OPG-i, da se može uz rad uspjeti. 

 

Načelnik gosp. Željko Car rekao je kako je zajedno sa zamjenikom gosp. Želježnjakom, održao 

sastanke po mjesnim odborima, te kako se u Ribniku osjetila posebno negativna energija. Svagdje 

ljudi postavljaju pitanja i ne slažu se u svemu sa općinom, ali Ribnik je nešto specifično.  

 

U nedjelju, 8. travnja 2018. godine sa početkom u 10:00 sati, u Gorici Lipničkoj, održati će se 

vježba Civilne zaštite. Načelnik poziva vijećnike da dođu pogledati. Elaborat vježbe je napravljen.  

 

Općinski načelnik upoznao je vijećnike, kako je komunalni redar bio na terenu, te kako je potrebno 

donijeti još neke odluke kako bi postupanje bilo u skladu sa zakonom.  

 

Vijećnik gosp. Mladen Klemenčić, predložio je da se stup i lampa javne rasvjete kod ambulante 

presele bliže. Načelnik je odgovorio kako treba maknuti još neko drveće pa će biti vidljivije.  
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Ad.3.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik 

za 2017. godinu. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, podnio je izvješće i obrazložio izvršenje Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Načelnik je također pojasnio, vezano 

uz cestu D6-Kuzmić, kako je sa Hrvatskim cestama dogovoreno da oni plate materijal, a općina 

rad, kako bi se napravio rigol i riješio problem vode koja ugrožava sigurnost prometovanja na D6. 

Navedeni radovi biti će uskoro završeni. Općina je ovu godinu prijavila projekt modernizacije 

nerazvrstanih cesta. 

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesen je  

 

ZAKLJUČAK 

 

 

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 

–pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 30. 

ožujka 2018. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  

Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i  

uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Ribnik 

za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2017. godinu, KLASA: 

400-05/18-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-18-7 od 27. ožujka 2018. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ribnik za 2017. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

Ad.4.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2017. 

godinu. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car, podnio je izvješće i obrazložio izvršenje Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
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Sa 6 (šest) glasova „za“, donesen je  

 

ZAKLJUČAK 

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 

–pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj dana 

30. ožujka 2018. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  

Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja 

komunalne infrastrukture  

na području Općine Ribnik 

za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine Ribnik o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2017. godinu, KLASA: 400-05/18-01/01, 

UR-BROJ: 2133/21-01-18-8 od 27. ožujka 2018. godine. 

 

Članak 2. 

 

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ribnik za 2017. godinu iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

 

Ad.5.) Donošenje Odluke o financiranju škole u prirodi. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car izvijestio je kako se Osnovna škola Žakanje obratila pisanim 

zahtjevom za financiranje škole u prirodi. Radi se o troje učenika (Lorković, Hadušek i Crnić). 

Načelnik predlaže da općina podmiri navedene troškove, a ako je netko od roditelja uplatio, dobiti 

će povrat sredstava.  

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

 

ODLUKA 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 

17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj dana 30. 

ožujka 2018. godine, donijelo je 

 

O   D   L   U   K   U 

o financiranju  

škole u prirodi  

 

Članak 1. 

 

Općina Ribnik financirati će troškove boravka troje (3) učenika 4. razreda Osnovne škole 

Žakanje sa područja Općine Ribnik u dječjem odmaralištu „Hostel za djecu i mladež Selce“ (škola 

u prirodi od 28.5.2018.-1.6.2018. godine). 

 

Članak 2. 

 

Troškovi škole u prirodi iz članka 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 2.655,00 kuna 

doznačiti će se na račun Dječjeg odmarališta „Hostel za djecu i mladež Selce“ IBAN: 

HR0824020061100109379. 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Ribnik za 2018. 

godinu, Program P1007: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost A1007  01: 

Financiranje osnovnoškolskog obrazovanja iznad standarda („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

44/17). 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 

 

Ad.6.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke LAG „Vallis Colapis“. 

 

Općinski načelnik gosp. Željko Car predlaže da predstavnik Općine Ribnik u LAG-u bude 

zamjenik Općinskog načelnika Jože Želježnjak.  

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13, 17/16 i 

04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 

2018. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

O D L U K E 

LAG „Vallis Colapis“ 
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Članak 1. 

 

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke LAG „Vallis Colapis“, KLASA: 023-01/10-

01/13, UR-BROJ: 2133/21-01-10-2 od 22. listopada 2010. godine, članak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Ovlašćuje se zamjenik Općinskog načelnika, Jože Želježnjak, da zastupa Općinu Ribnik u 

službenim tijelima LAG-a „Vallis Colapis“. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.  

 

 

Ad.7.) Pitanja i prijedlozi. 

 

a) Općinski načelnik upoznaje članove Općinskog vijeća kako je LD „Srnjak“ donijelo odluku 

da prostorije lovačkog društva može korisiti lokalno stanovništvo. Stoga predlaže da vijeće 

donese istu odluku, kako bi se mogao sklopiti sporazum.  

 

Sa 6 (šest) glasova „za“, donesena je  

 

 

ODLUKA 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 

17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj dana 30. 

ožujka 2018. godine, donijelo je 
 

 

O   D   L   U   K   U 

o povremenom korištenju nekretnine  

 

Članak 1. 

 

Općina Ribnik i Lovačko društvo „Srnjak“ Ribnik, sklopiti će Ugovor o povremenom 

korištenju nekretnine bez naknade i to Lovački dom u naselju Veselići, koji se nalazi na nekretnini 

označenoj kao k.č. br. 746, pašnjak Kalić u Veselić Polju, površine 948 čhv, odnosno 3410 m2, 

koja nekretnina dolazi upisana u zk.ul. broj 72 k.o. Griče. 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se zamjenik Općinskog načelnika Jože Želježnjak da u ime Općine Ribnik sklopi 

Ugovor iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ugovorom o povremenom korištenju nekretnine, regulirati će se međusobna prava i 

obveze. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 
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b) Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar rekao je kako su građani nezadovoljni 

raljenjem, kojom prilikom je napravljeno dosta štete. Također, smatra kako se sa ralicom 

prekasno izlazilo tj. čistilo se oko objekata, a nije se išlo u brda. Općinski načelnik gosp. 

Željko Car odgovorio je kako ima objektivnih kritika, ali i da ima subjektivnih. Sve su 

prometnice u roku od 12 h od prestanka padavina bila očišćene. Neki nisu imali zimsku 

opremu, a neki su zvali da nemogu doći do kokoši, usput koji imaju sina i kćer. Ti koji su 

zvali za kokoši, imaju funkcije u susjednoj općini, tamo nemaju riješeno čišćenje snijega, a 

i nemaju se kome žaliti. Neki se žale da je snjeg guran na kolce, a pitanje je da li su kolci u 

pojasu puta. Također, čišćenje trotoara je obveza vlasnika kuća uz isti. Općina nije 

obavezna čistiti trotoar. Prije sezone ponudili smo ljudima da sami čiste, ali nitko se nije 

javio. Jedini koji čisti snjeg je gosp. Ivan Piškurić. Svima je otvoreno da se uključe, 

pogotovo Gričani. Gđa. Ana Lorković rekla je kako se iz uz glavnu cestu vide posljedice 

čišćenja.  

 

c) Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Nikola Dolinar postavio je pitanje kada će se ukoniti 

objekt MUP-a u Ribniku. Načelnik je odgovorio kako će se zgrada ukloniti ako baš toliko 

smeta. Načelnik je rekao kako njemu osobno ne smeta, u njoj držimo neke stvari, te da 

uklanjanje zgrade ima smisla kad se bude uređivao trg. Načelnik ističe kako je zgrada 

kupljena da bi imali integrirani prostor, te ističe kako u konačnom rješenju trga te zgrade 

nema.  

 

d) Vijećnica gđa. Ana Lorković rekla je kako je vidjela da radnici u Žakanju čiste smeće uz 

cestu. Načelnik je odgovorio kako možemo naše poslati, ali da taj problem nije sustavno 

riješen. Načelnik je odgovorio kako je u tijeku dogovor oko lokacije za odmorište. 

 

 

 

 

Završetak sjednice u 15:40 sati. 

 

 

 

KLASA: 023-01/18-01/07 

UR-BROJ: 2133/21-01-18-2 

U Ribniku, dana 30. ožujka 2018. godine 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

 Ivana Jarmek                Nikola Dolinar 


