IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 26.10.2017. godine sa
početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu,
Kolodvorska 52D.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Strahija, pozivom broj: Klasa:02105/17-01/41, Ur.broj:2109-06-17-01 od 20.10.2017. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Božidar Kolarić, Borislav
Čevizović, Tamara Recek, Katica Blagus, Tomica Strahija, Snježana Pongrac, Margareta
Zadravec, Božidar Fajić i Kristijan Baranašić.
Sjednici su osim vijećnika bili nazočni:
Načelnik Miljenko Horvat, djelatnice Božena Tizaj, Romana Kovač i Silvija Habuš.
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Zlatko Horvat i Leon Branilović.
Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 11
vijećnika.
Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Zoran Strahija je
u 19,03 sati otvorio aktualni sat.
Miljenko Horvat je podnio kratko izvješće od prošle sjednice – izmuljen je kanal, popravili
smo ogradu kod kuće koju smo naslijedili od Loparića, potpisan je Ugovor s
Agromeđimurjem kojim mi dajemo česticu uz kanal za naknadu od 225.000 kn. U proceduri
je izrada semafora za reguliranje brzine u prometu. Kandidiran je projekt Trg iza općine
prema Ministarstvu turizma, te je obnovljena fasada Društvenog doma u Donjem Kraljevcu.
Radi se proširenje ceste prema Čehovcu, izvode se radovi na rekonstrukciji ulice Braće Radić
u Hodošanu. Teku radovi za voćarski sajam, prijavilo se preko 90 izlagača. Danas sam
potpisao ugovor s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za 20.000 kn
pokroviteljstva za sajam. Napravili smo statičku procjenu stupova na tržnici – potrebno ih je
izvaditi i postaviti nove za nadstrešnicu.
Margareta Zadravec je pitala kad će početi radovi za tržnicu i kad bude gotova i kad budu
proradile jaslice?
Načelnik odgovara da smo tražili projekte za nadstrešnicu, ali ih nismo mogli dobiti. Morali
smo napraviti statiku i utvrđeno je da sadašnji stupovi ne mogu izdržati krov koji bi došao
gore. Sada moramo prvo napraviti projekte otpočetka, a zatim ići u izgradnju. Imamo
donaciju za željezo.
Na drugo pitanje, za dječji vrtić načelnik je odgovorio da smo tražili od Ministarstva za
uređenje gornjeg dijela 50 %, a 50% bi mi investirali. Dok završimo gornji dio, djeca će se
preseliti u gornji dio i uređivat će se prizemlje. Za uređenje prizemlja trebamo 1,5 mil.kn,
kandidirali smo na mjeru 7.4. i nećemo moći završiti dok ne prođe mjera. Sve ovisi od
državne administracije. Nadam se da bude gornji dio završen do 4. mjeseca.
Kristijan Baranašić je pitao zašto Općina Donji Kraljevec nije prisustvovala potpisivanju
ugovora u Zagrebu, a Miljenko Horvat je odgovorio da mi jedini imamo kompletno riješenu
kanalizaciju i ne vidi razlog da se javljamo na natječaj za aglomeraciju.
Zatim je Kristijan Baranašić pitao što je s onim djelom za Čehovec? Načelnik je rekao da smo
dobili jedan dio troškova, pomogli smo Prelogu da se cijeli priključi na kanalizaciju.
Na pitanje Kristijana Baranašića zašto je čišćenje industrijske zone Palinovec radila firma iz
Zagreba načelnik je odgovorio da oni nisu kosili, nego su 2 puta prskali pesticidom. To ne
može raditi naša komunalna grupa, a OPG-ovi ne mogu vršiti usluge. Trebalo je pratiti
herbicid, imati papire i dozvole za to.

Božidar Fajić je rekao da su se prijašnjih godina održavali sastanci načelnika s predsjednicima
mjesnih odbora, kako ove godine nije bilo sastanak, nabrojio je radove koje treba izvesti u
Svetom Juraju: Društveni dom, primijeniti binu, transformator, plinska peć u udruzi Josip
Broz Tito, groblje – posušilo se dosta čempresa s južne strane, planirali smo postaviti ogradu.
Miljenko Horvat je rekao da su u Elektri obećali napraviti transformator, za Društveni dom se
radi energetska učinkovitost, a najveći problem su kuhinja i WC jer nisu legalizirani, odvajaju
se i najbolje bi ih bilo srušiti. Ako idemo preko energetske učinkovitosti onda bude trajalo.
Groblje je problem od početka, Uprava groblja je dva puta tražila tuje, dok sam ja sugerirao
ogradu. Moj prijedlog je izbaciti tuje i postaviti montažnu betonsku ogradu i posaditi bršljan.
Kristijan Baranašić kaže da nismo još dobili financijsko izvješće od voćarskog sajma od
prošle godine, te ga zanima tko je organizator ove godine. Načelnik odgovara da su
organizatori Međimurska županije, Centar dr. Steinera i Općina, što se tiče troškova, ove
godine budu manji, jer smo podijelili i troškove. Izlagači plaćaju 200,00 kn po štandu.
Nastavio je Kristijan Baranašić i pitao da li se što poduzima za trgovinu u Donjem Pustakovcu
gdje je Metss dobio natječaj, a sada je trgovina zatvorena.
Miljenko Horvat je rekao da je Metss bio najpovoljniji ponuđač i dobio trgovinu u zakup, mi
smo se sastali i kad su vidjeli mokre zidove i pod koji se raspada pitali su da li će im se najam
smanjiti za popravke. Na zgradi se napravila lijepa fasada, a iznutra je sve trulo. Poslali smo
im požurnicu da se izjasne.
Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 19,33 sati zaključio aktualni sat.
Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 2. sjednice, koji je jednoglasno
usvojen.
Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za potrošače Općine Donji
Kraljevec,
2. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec,
3. Prijedlog izmjena i dopuna godišnjeg plana davanja koncesija u 2017.g.,
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na
području Općine Donji Kraljevec,
5. Prijedlog odluke o početnoj godišnjoj naknadi za koncesiju za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec,
6. Prijedlog odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije o obavljanju
dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec,
7. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
TOČKA 1.
Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za potrošače Općine Donji
Kraljevec
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku
da se u Savjet za potrošače imenuju:
Tamara Recek, Palinovec, predsjednica i članovi - Marija Radić, D.Kraljevec, , Kristijan Vuk,
Hodošan, Melita Nađ, Mursko Središće i Zlatko Polišanski, Prelog.

TOČKA 2.
Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec
U raspravi su sudjelovali: Kristijan Baranašić, Borislav Čevizović, Margareta Zadravec i
Miljenko Horvat.
Predsjednik daje na usvajanje prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji
Kraljevec. „Za“ je glasalo 11 vijećnika, te konstatira da je odluka usvojena jednoglasno.
TOČKA 3.
Prijedlog izmjena i dopuna godišnjeg plana davanja koncesija u 2017.g.
Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili izmjene i dopune godišnjeg plana davanja
koncesija u 2017.g.
TOČKA 4.
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na
području Općine Donji Kraljevec
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec.
TOČKA 5.
Prijedlog odluke o početnoj godišnjoj naknadi za koncesiju za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec
U raspravi su sudjelovali: Božena Tizaj, Božidar Fajić i Miljenko Horvat.
Predsjednik daje na usvajanje prijedlog odluke o početnoj godišnjoj naknadi za koncesiju za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec.
„Za“ je glasalo 11 vijećnika, te konstatira da je odluka usvojena jednoglasno.
TOČKA 6.
Prijedlog odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije o obavljanju
dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec
Općinsko vijeće je donijelo jednoglasnu odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja
koncesije o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec.
TOČKA 7.
Ostala pitanja, prijedlozi i informacije
Margareta Zadravec je rekla da je dr. Marić pokrenula inicijativu za prikupljanje sredstava za
nabavku uređaja za TELEMETRIJU, za praćenje bolesti srca, krvožilnog sustava za
kardiovaskularni odjel ŽB Čakovec. Od Grada Čakovca je dobila donaciju od 20.000 kn, pa
ako je moguće donirati za taj sustav. Načelnik odgovara da se dostavi zamolba pismenim
putem.
Zatim je Margareta Zadravec rekla da idući tjedan Crveni križ donira jabuke, pa su tražili
popis socijalno ugroženih.
Miljenko Horvat ističe da bi se penzioneri morali priključiti Socijalnom vijeću i reći kojim
penzionerima je potrebno, jer nisu svi socijalni slučaj.

Tamar Recek jer rekla da je Crveni križ pod kontrolom i moraju dostaviti donacije krajnjem
korisniku i najlakše im je preko penzionera.
Božidar Fajić je rekao da je ravnateljica Osnovne škole Donji Kraljevec koordinatorica
Crvenog križa za našu općinu i da donacije idu preko nje.
Zatim je pitao za priključak Osnovne škole Hodošan na kanalizaciju.
Načelnik odgovara da je bio kod župana i dogovorio sastanak na kojem će biti župan,
pročelnik za školstvo, mjesni odbor i ja da vidimo na koji način to riješiti. Prošli tjedan sam
zvao mjernika da izmjerimo, moramo kupiti dio od privatne osobe.
Na pitanje Božidara Fajića kad će biti raspisan natječaj za studente, načelnik odgovara da
poslije sajma, još nisam odlučio o visini stipendija.
Snježana Pongrac je pitala tko čisti školsku dvoranu u Hodošanu, jer je tamo katastrofa.
Tamara Recek napominje da se u Dom kulture u D.Kraljevcu stavi obavijest, jer stalno teče
voda u WC-u. Predlažem da se Stolnoteniski klub preseli u sportsku dvoranu.
Kristijan Baranašić veli da su novi ljudi imenovani u upravno vijeće Centra dr. Rudolfa
Steinera, a mi nismo upoznati, bio bi red da ravnateljica dođe na vijeće.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik je u 20,05 sati zaključio sjednicu.

ZAPISNIČAR:
Silvija Habuš

PREDSJEDNIK OV:
Zoran Strahija

