
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 13.06.2018. godine sa 

početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, 

Kolodvorska 52D. 

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

05/18-01/21, Ur.broj:2109-06-18-01 od 08.06.2018. godine. 

  

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

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

Zadravec, Božidar Fajić, Mladen Taradi i Zlatko Ružić. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, zamjenik načelnika Mladen Čavlek, djelatnice Boža Tizaj, Silvija 

Habuš i Romana Kovač, te predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Kristijan Baranašić. 

 

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 20,01 otvorio aktualni sat. 

Načelnik je podnio kratko izvješće od prošle sjednice – održani su Dani općine i proslavljeno 

25 godina osnivanja općine, održani izbori za MO i konstituirani svi MO osim D.Kraljevca.  

Potpisan ugovor za sufinanciranje projekata 130.000 kn, za rekonstrukciju starog dijela 

dječjeg vrtića 1,24 mil. kn, prošli smo na natječaju za rekonstrukciju javne rasvjete, odobreno 

nam je 211.000 kn. 

Započeta je javna nabava za LED rasvjetu i jednostavna nabava za nadstrešnicu tržnice. U sve 

grobne kuće su ugrađeni klima uređaji. 

Predan projekt vrijedan 3,5 mil.kn za rad dječjeg vrtića, ESIF programi.   

Započeo je proces pripreme prodaje gradilišta u stambenoj zoni Istok, napravljena 

deratizacija, obavljeno jedno tretiranje protiv komaraca.  

Postavlja se novi dio dječjeg igrališta u Svetom Juraju u Trnju, naručeni su radovi na obnovi 

sale u staroj školi D. Hrašćan. 

Dogovoreno je sufinanciranje projekata sa županijom izgradnje dječjeg vrtića Ftiček u 

Hodošanu. 

Na sjednicu je stigla Snježana Pongrac, te je prisutno 12 vijećnika. 

Margareta Zadravec je rekla kako je načelnik nabrojio da je započeta javna nabava za tržnicu i 

rasvjetu, a bilo je još pred nekoliko sjednica obećano da će radovi na tržnici započeti do Dana 

općine, zašto nisu započeti radovi? 

Zatim je pitala da li postoji opravdanost ulaganja od 5.000 kn u tlakovce ispred crkve u 

Donjem Kraljevcu, pošto se nije moglo ući u crkvu zbog vode. 

Načelnik je objasnio da kad govori da je započeta javna nabava, to znači da počinju radovi, a 

kad su započeti projekti znači da se radi dokumentacija. 

Dok smo radili radove ispred crkve, napravili smo sve što je bilo moguće. Trebalo je cestu 

pomaknuti desno i  odmaknuti od crkve.  Ne znam koje je rješenje osim dignuti stepenicu koja 

bude štitila od ulaska vode u crkvu. 

Nastavila je Margareta Zadravec i pitala, a zašto se pred par sjednica obećali da će započeti 

radovi na tržnici. Na što je načelnik rekao da smo imali projekt, građevinsku dozvolu, ali nam 

je falio jedan dio troškovnika. 



Borislav Čevizović je rekao da iste priče slušamo već 5 godina, pročitao je popis planiranih i 

nerealiziranih projekata: stambena zona Istok, dječji vrtić, Dom kulture, kanalizacija u 

Čakovečkoj ulici, multimedijalni centar … 

Miljenko Horvat veli da je vijećnik pročitao projekte s knjigovodstvene kartice, koji se vode 

kao neizvršeni. Pročitao je Dom kulture, čiji je početak gradnje predviđen za 2020.g. 

Spočitava mi se dječji vrtić u koji je uloženo 2 mil.kn. 

Borislav Čevizović odgovara da je iščitao projekt na kojem ništa nije napravljeno. Na vrtiću je 

napravljena samo fasada, nije pušten u funkciju. 

Nastavio je Miljenko Horvat i rekao kako je vrtić započet 2016.g. a završen bude do 2018.g., 

gradilišta idu u prodaju ovaj mjesec, a idejno rješenje za Dom kulture je projekt o kojem 

vijećnik nikad nije razmišljao. 

Mladen Taradi je rekao da nije dobio odgovor na pitanje za radove na kanalu, a načelnik je 

odgovorio da je upit poslan Hrvatskim vodama i direktor je obećao odgovor. Rekao mi je da 

se kanal utvrđuje za promet prema Prelogu. 

Zatim je Mladen Taradi postavio pitanje za dinamiku radova na dječjem vrtiću. 

Miljenko Horvat odgovara da smo radove razbili na 2 faze financiranja – za gornji kat je 

jedna građevinska dozvola (morali smo ga odvojiti od mjere 7.4). Za donji kat smo dobili 

odobreno 1,2 mil kn preko mjere 7.4.  

Za gornji dio smo kandidirali na Ministarstvo za demografiju i čekamo odluku, obavili smo 

javnu nabavu i rok za izvršenje poslova je 60 dana. Za donji dio je također javna nabava u 

pripremi, trebao bi biti završen u 11. mjesecu. 

Na pitanje gdje budu djeca za vrijeme radova, načelnik je odgovorio da će kroz ljeto biti u 

Hodošanu i onda se sele na gornji kat, dok će se dolje izvoditi radovi. Kad se završi 

rekonstrukcija imat ćemo još jednu grupu i jasličku skupinu, a u Hodošanu ćemo raditi još 

jedan vrtić. 

Zlatko Ružić postavlja pitanje načelniku i Zoranu Strahiji, što znači načelnikova riječ da smo 

mi oporbeni vijećnici nesposobni? 

Načelnik odgovara da ne zna gdje je to rekao, osim što sam rekao da tebe ne shvaćam 

ozbiljno i to se ne odnosi na sve oporbene vijećnike.  

Zoran Strahija veli da zna da svaki izbori nose napetosti, ali  traži pojašnjenje od gospodina 

Ružića što znači njegova izjava da neće biti miran dok ne strpa Zorana Strahiju u zatvor. 

Zlatko Ružić odgovara – imali ste predizborno druženje na terasi, mi smo bili ispod javora. 

Puštali ste nam koračnice. Pitao sam „kaj delate“, a vi ste otišli i rekli „nikaj“. Cijelu noć 

puštali ste pjesmu „Jugoslavijo“, predsjednicu Kolindu i premijera si nazivao pogrdnim 

nazivima. Ja ću te ljude štititi. 

Zoran Strahija je pitao da li to znači da ima istine u izjavi g. Ružića, na što je Zlatko Ružić 

odgovorio da ima istine. 

Margareta Zadravec je komentirala kako uvredama nema mjesta niti u vrijeme predizborne 

kampanje. 

Mladen Taradi je rekao kako očekuje da se predsjednik vijeća ponaša isto kao i svi vijećnici. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 20,30 sati završio aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 8. 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 donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 



vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kraljevec, 

2. Prijedlog odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Donji Kraljevec za 

2018. godinu, 

3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra dr. 

Rudolfa Steinera, 

4. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

TOČKA 1. 

 Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kraljevec 

 

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

Predsjednik daje na usvajanje Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kraljevec. „Za“ su glasali svi vijećnici, te 

konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen. 

 

 

TOČKA 2. 

 Prijedlog odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Donji Kraljevec za 

2018. godinu 

 

Predsjednik daje na usvajanje Plan zaštite od požara za Općinu Donji Kraljevec za 2018. 

godinu, koji je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra dr. 

Rudolfa Steinera 

 

U raspravi su sudjelovali: Mladen Taradi i Miljenko Horvat. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Statuta Centra dr. Rudolfa Steinera. „Za“ je glasalo 8 vijećnika i 4 „protiv“, te predsjednik 

konstatira da je prijedlog usvojen većinom glasova. 

 

TOČKA 4. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i  informacije 

 

Mladen Čavlek veli da je prošla točka potakla podbadanja. Bio sam član Općinskog vijeća 

kad se osnivao Centar. Mislim da je potrebno ponovo održati jednu tematsku sjednicu. 

Snježana Pongrac je rekla da su velike vrućine u dječjem vrtiću  u Hodošanu, te je pitala da li 

se mogu nabaviti klime. Zatim je rekla da je nakon vikenda sve puno stakla i smeća oko škole 

i da bi to trebalo počistiti. 

Margareta Zadravec je rekla da se slaže za tematsku sjednicu, zanimaju je donatorske večere 

koje organizira Centar i pozadina toga. 

Zatim je iznijela načelniku prijedlog da idemo u sufinanciranje pregleda mještana u poliklinici 

Medikol, kao što imaju neke općine i gradovi. 

Načelnik odgovara da ne zna kakvi su to programi za Medikol, te je rekao da bi on htio 



podržati program otkupa starih kuća. 

Još je rekao da imamo problem s osnivanjem povjerenika civilne zaštite, dogovorili smo  s 

inspektorom CZ Međimurske županije da budu predsjednici i zamjenici predsjednika mjesnih 

odbora. 

Kako više nije bilo pitanja predsjednik završava sjednicu. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


