
  IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 18.12.2018. 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:021-

05/18-01/31, Ur.broj:2109-06-18-01 od 13.12.2018. godine. 

 

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Tamara Recek, Božidar 

Kolarić, Tomica Strahija, Snježana Pongrac, Borislav Čevizović, Katica Blagus, Margareta 

Zadravec, Božidar Fajić i Mladen Taradi. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, zamjenik načelnika Mladen Čavlek, Dijana Posavec, djelatnici 

Boža Tizaj, Romana Kovač, Silvija Habuš, Ivona Lepen i Robert Balent, te predstavnici 

sredstava javnog informiranja. 

 

Sjednici nisu bili nazočni: Kristijan Baranašić i Zlatko Ružić. 

 

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 18,05 sati otvorio aktualni sat. 

Načelnik je izvijestio prisutne da radovi u dječjem vrtiću idu kraju, 21. će biti kompletno 

završeno. Napravljena je zadnja kontrola za mjeru 7.4.  

Dobili smo na kandidaturi za wifi4eu 15.000 eura.    

Margareta Zadravec je ponukana aktualnim satom Međimurske županije kazala kako je župan 

dao do znanja da niste ništa dogovorili za održavanje Međunarodnog voćarskog sajma. Da li 

će se ukinuti ili će se nastaviti. Načelnik odgovara da je župan dao drukčiji odgovor. 

Drugo pitanje je bilo da li ste razmišljali da damo paket dobrodošlice za obitelji koje se dosele 

s obitelji u općinu. Na to je načelnik odgovorio da nije loša ideja. 

Mladen Taradi je pitao koje proizvođače smo pozvali na otvorenje tržnice, a načelnik 

odgovara da je zamišljeno da se uspostavi seljačka tržnica, zvali smo naše poljoprivredne 

proizvođače, nisu se svi odazvali. Na otvorenje tržnice dolazi autobus iz Zagreba. Također 

moramo zadovoljiti uvjete prodaje na tržnici. 

U 18,11 je završen aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 12. sjednice, koji je jednoglasno 

usvojen. 

 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g, 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g., 

b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2018.g., 

c) Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2018.g., 

d) Prijedlog odluke o II.  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      



    komunalne infrastrukture za 2018.g.,  

e) Prijedlog odluke o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2018. g, 

2. Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu, 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu unutar mjere 3P1-M1 „Razvoj i 

modernizacija društvene infrastrukture”  LRS LAG-a MURA-DRAVA, 
4. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu, 

5. Prijedlog odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke 

škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu, 

6. Prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 

Općine Donji Kraljevec, 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti isporuke usluge ukopa, 

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2018. 

godinu, 

9. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2019. godinu, 

10. Ostala pitanja prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g, 

a)Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g., 

b)Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2018.g., 

c)Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2018.g., 

d) Prijedlog odluke o II.  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      

    komunalne infrastrukture za 2018.g.,  

e) Prijedlog odluke o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2018. g  

 

Načelnik je obrazložio II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. g. sa pripadajućim 

programima. 

Na sjednicu su stigli Snježana Pongrac i Božidar Kolarić, te je prisutno 11 vijećnika. 

Predsjednik daje na glasovanje II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. sa programima. „Za“ 

je glasalo 9 vijećnika i 2 „suzdržano“, te predsjednik konstatira da je usvojeno sa većinom 

glasova. 

 

TOČKA 2. 

 Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu  

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo da se može koristiti prekoračenje po poslovnom 

računu do 300.000,00 kn. 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu unutar mjere 3P1-M1 „Razvoj i 

modernizacija društvene infrastrukture”  LRS LAG-a MURA-DRAVA 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su donijeli odluku o davanju suglasnosti za provedbu unutar 

mjere 3P1-M1 „Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture” LRS LAG-a MURA-

DRAVA. 



 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 

 

Božena Tizaj je obrazložila prijedlog odluke o komunalnom doprinosu, koju su vijećnici 

jednoglasno prihvatili. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke 

škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Božidar Kolarić i Mladen Taradi. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Općina Donji Kraljevec svoj suvlasnički dio 

3916/100000 nekretnine (zgrada Umjetničke škole u Čakovcu) prenese bez naknade  u 

vlasništvo Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“. 

„Za“ su glasovali svi vijećnici. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 

Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Božena Tizaj, Miljenko Horvat, Božidar Kolarić i Borislav 

Čevizović. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih 

građevina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec. „Za“ su glasovali svi vijećnici. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti isporuke usluge ukopa 

 

U raspravi su sudjelovali: Božena Tizaj, Tamara Recek, Božidar Fajić i Mladen Taradi. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o davanju suglasnosti isporuke usluge ukopa. 

„Za“ je glasalo 10 vijećnika i 1 „suzdržano“. 

 

TOČKA 8. 

 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2018. 

godinu 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Donji Kraljevec za 2018. Godinu. 

 

TOČKA 9. 

 Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2019. Godinu 

 

Jednoglasno je donesen Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2019. 

godinu. 

 

TOČKA 10. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Na pitanje Mladena Taradija da li je gotova procjena kanalizacije u Donjem Kraljevcu, 



načelnik odgovara da je ostalo još 1 km. 

Zatim je Mladen Taradi pitao u kojoj funkciji ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera 

prisustvuje današnjoj sjednici i da li dolaze sutra na otvorenje tržnice biodinamički 

proizvođači da ne budu samo u Svetom Martinu izlagali. 

Margareta Zadravec predlaže da se održi tematska sjednica s tematikom Centra dr. Rudolfa 

Steinera. 

 Zoran Strahija odgovara da je u kontaktu s ravnateljicom i da imaju u planu održati tematsku 

sjednicu. 

Miljenko Horvat poziva prisutne na otvorenje tržnice u Donjem Kraljevcu u subotu u 9,30 sati 

i u 17,00 sati na paljenje božićnog drvca u novouređenom parku Palinovec. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik završava sjednicu u 19,02 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

 

 

 

 


