IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 20.12.2017. godine sa
početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu,
Kolodvorska 52D.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Strahija, pozivom broj: Klasa:02105/17-01/51, Ur.broj:2109-06-17-01 od 15.12.2017. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Božidar Kolarić, Tamara
Recek, Katica Blagus, Tomica Strahija, Snježana Pongrac, Margareta Zadravec i Božidar
Fajić.
Sjednici su osim vijećnika bili nazočni:
Načelnik Miljenko Horvat, zamjenik načelnika Mladen Čavlek, ravnateljica dječjeg vrtića
Irena Čevizović, ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera Dijana Posavec, djelatnici Božena
Tizaj, Robert Balent, Romana Kovač i Silvija Habuš, te predstavnici sredstava javnog
informiranja.
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Zlatko Horvat, Kristijan Baranašić, Leon Branilović i
Borislav Čevizović.
Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 9
vijećnika.
Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Zoran Strahija je
u 17,01 sati otvorio aktualni sat.
Miljenko Horvat je podnio kratko izvješće od prošle sjednice – u ul. Braće Radić u Hodošanu
se gradilište zatvara do proljeća, isto tako se bude konzervirala gradnja biciklističke staze
D.Kraljevec-Hodošan. Radovi kasne zbog nedovoljnog broja ljudi.
Margareta Zadravec je rekla da je napravljena sanacija opločnika kod crkve, a rezultata nema,
da li će se poduzeti nešto drugo? Zatim je pitala da li je uvršteno u plan da se postavi
autobusno stajalište u naselju Donji Kraljevec.
Miljenko Horvat je odgovorio da se sanacija pločnika radila prema zahtjevu crkvenog odbora,
trebalo se spustiti niže, ali se nije. Za autobusno stajalište je rekao da nikad nije bilo prioritet
Donjeg Kraljevca, zbog željezničke stanice. Također postoji problem s izlazom na cestu,
obavio sam niz razgovora s ŽUC-om i nemamo gdje postaviti autobusno stajalište.
Božidar Fajić je pitao da li se što pomaknulo u rješavanju priključka za kanalizaciju OŠ
Hodošan, a načelnik veli da nema nikakvih promjena, trebam se sastati sa županom.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik je u 17,06 sati zaključio aktualni sat.
Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 4. sjednice. Margareta Zadravec
imala je komentar da se iz zapisnika ne vide sve primjedbe koje su bile iznesene na sjednici.
Objašnjeno je da se dostavlja Izvod iz zapisnika, koji je skraćena verzija zapisnika.
Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red, i predlaže da
se makne tč.4. uz objašnjenje da na prijedlog predsjednika MO Donji Pustakovec predmetna
čestica prelazi u stambenu zonu.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, te predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi:

DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. g.,
a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa za 2017.g.,
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.,
c) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.,
d) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za
2017.g.,
e) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017.g.,
f) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. g.,
2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. g.,
a) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Donji Kraljevec za 2018.g. i projekciju
plana razvojnih programa za 2019. i 2020.g.,
b) Program javnih potreba u kulturi za 2018.g.,
c) Program javnih potreba u sportu za 2018.g.,
d) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018.g.,
e) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,
f ) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
3. Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu,
4. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji
Kraljevec,
5. Prijedlog odluke o popisu pravnih osoba i ustanova od posebnog interesa za Općinu
Donji Kraljevec,
6. Ostala pitanja i informacije.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
TOČKA 1.
Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. g.
a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa za 2017.g.,
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.,
c) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.,
d) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za
2017.g.,
e) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017.g.,
f) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. g.
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Margareta Zadravec.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama
Proračuna za 2017. g. s pripadajućim programima.
„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, te konstatira da je prijedlog usvojen jednoglasno.
TOČKA 2.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. g.,
a) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Donji Kraljevec za 2018.g. i projekciju
plana razvojnih programa za 2019. i 2020.g.,

b) Program javnih potreba u kulturi za 2018.g.,
c) Program javnih potreba u sportu za 2018.g.,
d) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018.g.,
e) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,
f ) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
Načelnik je objasnio da smo na prošloj sjednici donijeli Proračun, a sada se donose programi
vezani uz proračun.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji
Kraljevec sa programima koji se vežu uz Proračun.
„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, te je konstatirano da je prijedlog jednoglasno usvojen.
TOČKA 3.
Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu
Nazočni vijećnici jednoglasno su donijeli odluku da se odobrava prekoračenje po poslovnom
računu u iznosu od 300.000,00 kn
TOČKA 4.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji
Kraljevec
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se raspiše Javni poziv za predlaganje
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec.
TOČKA 5.
Prijedlog odluke o popisu pravnih osoba i ustanova od posebnog interesa za Općinu
Donji Kraljevec
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke o popisu pravnih osoba i
ustanova od posebnog interesa za Općinu Donji Kraljevec. „Za“ su glasovali svi vijećnici, te
je konstatirano da je odluka donesena jednoglasno.
TOČKA 6.
Ostala pitanja, prijedlozi i informacije
Božidar Fajić veli da smo jednoglasno donijeli Proračun, time smo podržali i projekte Centra
dr. Rudolfa Steinera, pita ravnateljicu Centra koji su to projekti i koje su 3 mjere iz kojih će se
financirati.
Dijana Posavec odgovara da Centar ide u velike projekte, danas su zvali iz Budimpešte,
primili smo poziv ministra Kapelija – dobili smo nagradu. Idemo u projekt MađarskaHrvatska (potpora 85%). Interreg projekt sa Slovenijom i mjeru16 (financirano 100%).
Usput ide puno malih projekata. Imamo novo Upravno vijeće u sastavu: Dražen Ružićpredsjednik, Domagoj Štefan-potpredsjednik i članovi- Branimir Blajić, Igor Ivković i
Dražen Žvorc.
Na pitanje Margarete Zadravec što treba napraviti da bi grupa mogla posjetiti rodnu kuću
dr.Rudolfa Steinera, ravnateljica odgovara da pravnici sastavljaju ugovor, plaćali budemo
najamninu a brigu oko kuće i exkluzivu bude ima Centar.
Katica Blagus je pitala kome je ponuđena suradnja za projekt na cesti biodinamičkih
proizvoda, jer je dobila informaciju da je partner LAG gornjeg Međimurja, a mi imamo LAG

donjeg Međimurja gdje smo članovi.
Dijana Posavec odgovara da je taj projekt vrijedan milijun eura i da je razgovarala s
predsjednikom LAG-a Mariom Moharićem, ali oni su više vezani na Mađarsku.
Miljenko Horvat ističe da se slaže s vijećnicom, Centar je pripadnik donjeg LAG-a i trebalo je
suradnju ponuditi njima. Ako vidimo da ne ide tu onda se priključujemo drugdje. A ako je
predsjednik LAG-a znao, a nije se htio priključiti onda mu nije tu mjesto.
Na kraju je predsjednik svima čestitao Božić i zahvalio se na suradnji.
Sjednica je završila u 18,10 sati.
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