
  IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 24.01.2019. godine sa 

početkom u 19,00 sati u prostorijama Centra dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu, 

Prvomajska 4. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Strahija, pozivom broj: Klasa:021-

05/19-01/1, Ur.broj:2109-06-19-01 od 18.01.2019. 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, Mladen Taradi, Kristijan Baranašić i Zlatko Ružić. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, zamjenik načelnika Mladen Čavlek, ravnateljica Centra dr. 

Rudolfa Steinera Dijana Posavec, član upravnog vijeća Centra Domagoj Štefan, djelatnici 

Boža Tizaj, Romana Kovač, Silvija Habuš i Ivona Lepen, Luka Vlahek te predstavnici 

sredstava javnog informiranja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 13 

vijećnika. 

 

Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, predsjednik OV je 

u 19,05 sati otvorio aktualni sat. 

Margareta Zadravec je postavila pitanje za nekretnine na adresi Ludbreška 2 i Ludbreška 4. 

Zanima ju da li je načelnik došao u kontakt s vlasnikom dvorišta Ludbreška 2, pošto je bilo 

govora da bi to općina kupila, te da li stanari u stambenoj zgradi imaju dozvole za one garaže 

i šupe koje su napravili, a koje nagrđuju centar mjesta. 

Načelnik odgovara da je bilo u planu da bi kupili od vlasnice iz Male Subotice, međutim sada 

je vlasnik banka. Stanari zgrade su legalizirali sve postojeće objekte. Što se tiče parka, radili 

smo planove za stambenu zgradu. 

Borislav Čevizović je pitao da li su stolovi na tržnici postavljeni privremeno ili za stalno, na 

što je načelnik odgovorio da su privremeno, a za stalno se rade. 

Načelnik napominje da nije pripremio izvješće, jer je prekratki rok od između sjednica.  

U 19,08 je završen aktualni sat. 

 

Predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 13. sjednice, koji je jednoglasno usvojen. 

 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik kaže da je od kluba vijećnika HDZ-a primio 

zahtjev za promjenu dnevnog reda i to da se tč.3. makne s dnevnog reda zbog nedobivanja 

materijala.  

Miljenko Horvat je rekao da bi zahtjev bio opravdan u 3. mjesecu kad budu na dnevnom redu 

financijska izvješća. Zamislili smo da se predstavi Centar i rad ravnateljice, da se joj postave 

pitanja. Izvještaji budu u 3.mjesecu, a Program rada ste prihvatili u 12. mjesecu. 

Božidar Fajić je rekao da se krši čl. 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća. Treba nešto 

pismeno dati o čemu ćemo razgovarati. Predlaže da se uzme stanka od 15 minuta i da se 

skopiraju materijali. 

Načelnik odgovara da želimo samo uvid u ono što rade, nećemo ništa prihvaćati. 

Mladen Taradi napominje da je bilo rečeno da ćemo napisati što hoćemo da Centar radi, a bez 

toga nema smisla razgovarati. 

Zoran Strahija je pitao g. Taradija da li HDZ ima konkretne prijedloge? Već dugo 

razgovaramo o Centru i rekli smo da ćemo jednom samo o tome razgovarati. Mogli ste na 



zadnjoj sjednici reći što želite da vam se pripremi. Danas možemo raspravljati i pitati sve što 

želimo. 

Kristijan Baranašić je rekao da uz sam naziv točke „Rad i poslovanje Centra dr. Rudolfa 

Steinera“ piše da je izvjestiteljica ravnateljica, pa je onda trebala priložiti i izvještaj. Isto kao 

što dobijamo pismeno izvješće načelnika.      

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se tč. 3. skine s dnevnog reda, „za“ je glasalo 5 

vijećnika, „protiv“ 7 vijećnika i 1 suzdržani. 

Zatim daje na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog odluke  o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja 

smještaja u turizmu na području Općine Donji Kraljevec, 

2. Prijedlog odluke o ugovaranju dobavljačnog faktoringa sa Erste bankom, 

3. Rad i poslovanje Centra dr. Rudolfa Steinera,  

4. Ostala pitanja prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je usvojen sa 7 glasova. 

 

TOČKA 1. 

 Prijedlog odluke  o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i 

organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Ivona Lepen, Borislav Čevizović i Miljenko Horvat. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da visina paušalnog poreza na djelatnosti 

iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Donji Kraljevec iznosi 

150,00 kn. 

„Za“ su glasali svi vijećnici, te je konstatirano da je prijedlog jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 2. 

 Prijedlog odluke o ugovaranju dobavljačnog faktoringa sa Erste bankom 

 

Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku da Općina Donji Kraljevec pristupa sklapanju 

ugovora o dobavljačkom faktoringu, koji se odnosi na podmirenje nedospjelih situacija u 

iznosu do 1.000.000,00 kn za radove na dječjem vrtiću „Ftiček“ Donji Kraljevec, prema 

izvođačima „Artis construkt“, „Mala Mima“  i „Brid Extra“. 

 

TOČKA 3. 

 Rad i poslovanje Centra dr. Rudolfa Steinera 

 

 

Vijećnici Mladen Taradi, Kristijan Baranašić , Zlatko Ružić. Margareta Zadravec i Božidar 

Fajić su napustili sjednicu, te je na sjednici prisutno 8 vijećnika. 

Ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera je održala prezentaciju i prisutne upoznala s radom 

Centra. 

Nakon kratke rasprave, vijećnici su donijeli zaključak da Općina Donji Kraljevec treba 

pristupiti izradi Strategije razvoja turizma. 

 

 

 



TOČKA 4. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Pod ovom točkom nije bilo pitanja. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


