IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 08.02.2018. godine sa
početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu,
Kolodvorska 52D.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Strahija, pozivom broj: Klasa:02105/18-01/2, Ur.broj:2109-06-18-01 od 02.02.2018. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Božidar Kolarić, Katica
Blagus, Tomica Strahija, Borislav Čevizović, Snježana Pongrac, Kristijan Baranašić,
Margareta Zadravec i Božidar Fajić.
Sjednici su osim vijećnika bili nazočni:
Načelnik Miljenko Horvat, djelatnica Silvija Habuš, te predstavnici sredstava javnog
informiranja.
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Zlatko Horvat, Leon Branilović i Tamara Recek.
Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 10
vijećnika.
Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Zoran Strahija je
u 18,02 sati otvorio aktualni sat.
Miljenko Horvat je podnio kratko izvješće od prošle sjednice – raspisali smo javni poziv za
udruge, javnu nabavu za završetak kata dječjeg vrtića i izvođači radova su pregledali vrtić.
Održani je zbor građana u Palinovcu, sastanak s pružateljem usluge za širokopojasni internet.
Radovi na biciklističkoj stazi Hodošan-D.Kraljevec su odgođeni do ljeta, gradit će se ograda
na groblju u Svetom Jurju u Trnju. Pripremamo projekte za energetsku učinkovitost.
Margareta Zadravec je pitala koji je krajnji datum za dostavu dokumentacije za udruge, na što
je odgovoreno do 19. veljače. Nastavila je Margareta Zadravec i prenijela upit mještana – da
li bude počela izgradnja pješačke staze Donji Kraljevec-Hemuševec? Vezano na čl.3. u Statutu
pitala je da li se podržava zapošljavanje jednog stručnjaka za projekte.
Načelnik odgovara da radimo na tome da jedna osoba radi projekt i ako se projekt realizira, da
se financira iz projekta.
Na pitanje Borislava Čevizovića koliko je do sada konzumirano sredstava iz EU projekata,
načelnik odgovara 100.000 kn za Strategiju.
Kristijan Baranašić je pitao u kojoj fazi je rekonstrukcija dječjeg vrtića u Hodošanu, a
Miljenko Horvat je rekao da trebamo razgovarati sa školom i županijom oko zemljišta. Zatim
je rekao da je kandidiran projekt za dječji vrtić u Donjem Kraljevcu (za gornji kat).
Nastavio je Kristijan Baranašić i pitao za uređenje Doma kulture u Hodošanu, a načelnik je
odgovorio da za dobivanje sredstava iz EU treba imati sređene imovinsko-pravne odnose, a
Društveni dom ima 3 vlasnika.
Kristijan Baranašić je pitao što je sa sudskim sporom sa bivšom ravnateljicom Centra dr.
Rudolfa Steinera, te da je čitao u novinama da su opet tužbe djelatnika Centra. Da li Vas je
ravnateljica obavijestila o tome?
Za spor s ravnateljicom načelnik je odgovorio da se niže rasprava za raspravom, nitko ne zna
kako će završiti. A za novu tužbu djelatnika ne zna da li je prema Centru ili je privatna tužba.
Božidar Fajić je pitao za izgradnju WC-a i kuhinje u Društvenom domu u Svetom Jurju, a
načelnik odgovara da prvo treba legalizirati, onda ići na energetsku učinkovitost i sanaciju.
Borislava Čevizovića zanima u kojoj je fazi izgradnja tržnice i trga, te stavka iz proračuna –
500.000 kn ulaganja u Centar dr. Steinera. Načelnik je rekao da se to nalazi u posebnom dijelu
proračuna koji je sastavni dio našeg proračun, odnosno da je to konsolidirani proračun u koji

su uvrštene sve naše ustanove. A za tržnicu je rekao da je u fazi izrade, projekti i građevinska
su gotovi i bit će završena do Dana općine, a trg je kandidiran prema Ministarstvu kulture.
Margareta Zadravec je pitala u kojoj fazi je potpisivanje ugovora s vlasnicima rodne kuće dr.
Rudolfa Steinera i tko bi brinuo o održavanju? Na što je načelnik odgovorio da je bilo sve
dogovoreno s vlasnicima, sada traže još dodatnih 140,00 kn za pokriće poreza, a održavanje bi
išlo na teret Centra. Organizira se dobrotvorna večera u Svetom Martinu s aukcijom slika za
prikupljanje sredstava za troškove rodne kuće.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik je zaključio aktualni sat.
Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 5. sjednice. Izvod iz zapisnika sa 5.
sjednice je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća,
Prijedlog odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec,
Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Donji Kraljevec,
5. Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji s LilaWay,
6. Prijedlog odluke o potpisivanju Ugovora o dodjeli zemljišta za postavljanje
automatske meteorološke postaje,
7. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.
1.
2.
3.
4.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
TOČKA 1.
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec
Na temelju Izvješća Odbora za statutarno-pravna pitanja, predsjednik daje na glasovanje
statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec.
„Za“ su glasovali svi vijećnici, te konstatira da je odluka jednoglasno usvojena.
TOČKA 2.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općinsko vijeće je bez rasprave usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Donji Kraljevec.
TOČKA 3.
Prijedlog odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec
Nakon što je Odbor za izbor i imenovanje utvrdio da je u propisanom roku pristiglo 5
prijedloga, te da svi udovoljavaju formalnim uvjetima iz javnog poziva, predsjednik daje na
glasovanje prijedlog da se u Savjet mladih biraju:
1. JURAJ BELOVARI, Donji Kraljevec, (Košarkaški klub Donji Kraljevec)
- zamjenik Mihael Ružić, Donji Kraljevec,

2. IVAN BOROVIĆ, Donji Pustakovec (Hrvatska demokratska zajednica)
-zamjenica Ivana Bergovec, Hodošan
3. LUKA HABUŠ, Donji Kraljevec (Puhački orkestar Općine Donji Kraljevec)
– zamjenica Diana Cvek, Donji Kraljevec
4. IVAN BLAŽEKA, Donji Kraljevec (Hrvatska seljačka stranka)
– zamjenik Daniel Čonka, Donji Pustakovec
5. SANDRO SADIKOVIĆ, Donji Kraljevec (Socijaldemokratska partija)
– zamjenica Laura Balog, Donji Kraljevec
„Za“ su glasovali svi vijećnici, te predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen.
TOČKA 4.
Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Donji Kraljevec
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Donji Kraljevec daje DIMOS obrt za dimnjačarske usluge, vl. Roberta
Zvera, Strahoninec uz naknadu za koncesiju u visini od 11.500,00 kn.
„Za“ su glasovali svi vijećnici, te je konstatirano da je odluka jednoglasno usvojena.
TOČKA 5.
Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji s LilaWay
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Zoran Strahija, Božidar Kolarić, Božidar Fajić i
Kristijan Baranašić.
Predsjednik daje na usvajanje prijedlog da načelnik potpiše Sporazum o suradnji s LilaWay.
„Za“ su glasovali svi vijećnici, te je konstatirano da je odluka jednoglasno usvojena.
TOČKA 6.
Prijedlog odluke o potpisivanju Ugovora o dodjeli zemljišta za postavljanje
automatske meteorološke postaje
U raspravi su sudjelovali: Zoran Strahija, Miljenko Horvat,Snježana Pongrac i Borislav
Čevizović.
Predsjednik daje na usvajanje prijedlog da načelnik potpiše Ugovor o dodjeli zemljišta za
postavljanje automatske meteorološke postaje. „Za“ su glasovali svi vijećnici, te je
konstatirano da je odluka jednoglasno usvojena.
TOČKA 7.
Ostala pitanja, prijedlozi i informacije
Margareta Zadravec je informirala prisutne da Centar za pomoć ove godine osigurava prijevoz
svim starijim osobama do liječnika, te je pitala da li se može obavijest o tome staviti na web
stranice.
Zoran Strahija poziva sve u subotu na tradicionalni Općinski fašnjak u Hodošanu, te na
četvrtfinale lige prvaka u stolnom tenisu, koji se održava sutra u 18,00 sati u sportskoj dvorani
u Donjem Kraljevcu.
ZAPISNIČAR:
Silvija Habuš

PREDSJEDNIK OV:
Zoran Strahija

