
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 17.04.2019. godine sa 

početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, 

Kolodvorska 52d. 

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

05/19-01/8, Ur.broj:2109-06-19-01 od 12.04.2019. godine. 

 

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Renata Zrna, Božidar 

Kolarić, Tomica Strahija, Borislav Čevizović, Katica Blagus, Margareta Zadravec, Božidar 

Fajić, Mladen Taradi, Kristijan Baranašić i Snježana Pongrac. 

 

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 Ivona 

Lepen, Romana Kovač, Silvija Habuš i Robert Balent, te predstavnici sredstava javnog 

informiranja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 10 

vijećnika. 

 

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

u 19,01 sati otvorio aktualni sat. 

Načelnik je podnio kratki izvještaj -  posadili smo drvorede u Palinovcu i Donjem Kraljevcu, 

u Donjem Pustakovcu je zamijenjen dio ukrasnih sadnica. 

Zaposlene su dvije djelatnice na projektu „Zaželi“, sutra ide natječaj za zapošljavanje 7 žena 

koje će pomagati starijim osobama. 

Također je potpisan ugovor za podizanje standarda u predškolskim ustanovama, preko kojeg 

ćemo zaposliti pedagoga, logopeda i defektologa i omogućit će se produljeni boravak u vrtiću. 

Zatim je načelnik pohvalio akciju Zelena čistka i zahvaljuje svima koji su pomagali na 

realizaciji projekata. 

Stigao je Kristijan Baranašić, te je prisutno 11 vijećnika. 

Margareta Zadravec je rekla da ne vidi na dnevnom redu stavljanje vijećničkog mandata 

Katice Blagus u mirovanje, pošto je sada zaposlena u općini. 

Zatim je pitala kad počinje obnova sportskog parka i okoline oko igrališta, te da li su počele 

pripreme za voćarski sajam ili se sajam seli? 

Načelnik je odgovorio da je danas bio prvi radni dan Katice Blagus i da će se na slijedećoj 

sjednici staviti mandat u mirovanje, te da njen rad ne utječe na općinsko vijeće, jer je 

zaposlena na projektu „Zaželi“.   

Što se tiče fundacija – nismo prošli na projektu za obnovu, samo za energetsku učinkovitost 

zgrade nogometnog kluba. Pripremljena je javna nabava. 

Za voćarski sajam je rekao kako nitko nije spominjao da se sajam seli, a da se organizacija 

prebacuje na Centar dr. Rudolfa Steinera. 

 

Stigla je Snježana Pongrac, te je prisutno 12 vijećnika. 

 

Mladen Taradi veli da je naše područje puno proizvođača voća, svi su  u teškoj situaciji, ima 

dosta uvoza. Dosta smo zanemarili voćare, a sad da još i netko drugi radi sajam. Zanima ga 

što načelnik zna o gradnji hladnjača koje financira država? 

Miljenko Horvat odgovara da najviše kritika za voćarski sajam dolazi od ljudi koji u ničemu 

ne sudjeluju. Ja sam u organizaciji od prvog sajma, i ovaj put budem. Za hladnjaču je rekao da 



će se u svakoj županiji graditi po jedna, mi smo ponudili zemljište i infrastrukturu, ali ne 

znamo kako će politika odlučiti. 

Na pitanje Kristijana Baranašića kome ste ponudili za hladnjaču, načelnik odgovara – 

županiji, država je odobrila investiciju a župani će odlučiti gdje će biti. 

Kako više nije bilo pitanja u 19.23 sati je zaključen aktualni sat.  

 

Predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 15. 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. Obračun proračuna od 01.01.2018.-31.12.2018.g., 

            a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g., 

            b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.g., 

            c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 

                D.Kraljevec u 2018.g., 

            d) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i 

                 uređaja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2018.g., 

            e) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata 

                komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2018.g., 

2. Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te pokriću manjka Proračuna 

Općine Donji Kraljevec za 2018.g., 

3. Izvršenje financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček“ za 2018.g., 

4. Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2018.g., 

5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, 

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i  stanju provedbe 

godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 

2018.g., 

7. Zaključak o prihvaćanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Donji Kraljevec za 2019. godinu, 

8. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja, 

9. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

1.  Obračun proračuna od 01.01.2018.-31.12.2018.g., 

            a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g., 

            b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.g., 

            c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 

                D.Kraljevec u 2018.g., 

            d) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i 

                 uređaja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2018.g., 

            e) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata 

                komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2018.g., 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se prihvati Obračun proračuna s pripadajućim 

programima. „Za“ je glasalo 9 vijećnika i 3 „suzdržano“. 



 

TOČKA 2. 

 Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te pokriću manjka Proračuna 

Općine Donji Kraljevec za 2018.g. 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su   prihvatili odluku o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te 

pokriću manjka Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018.g. 

 

TOČKA 3. 

 Izvršenje financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček“ za 2018.g. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvršenje financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček“ 

za 2018.g. 

 

TOČKA 4. 

 Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2018.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Dijana Posavec, Mladen Taradi, Miljenko Horvat, Margareta 

Zadravec, Kristijan Baranašić i Božidar Fajić. 

Predsjednik daje na usvajanje Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2018.g. 

„Za“ je glasalo 8 vijećnika i 8 „protiv“, te se konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom 

glasova. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

Nakon kratke rasprave, vijećnici su odlučili da je potrebno doraditi prijedlog odluke o izmjeni 

i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu i pripremiti za slijedeću sjednicu. 

 

TOČKA 6. 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i  stanju provedbe 

godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 2018.g. 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od 

požara i  stanju provedbe godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara na području Općine 

Donji Kraljevec u 2018.g. 

 

Tomica Strahija je napustio sjednicu, te je prisutno 11 vijećnika. 

 

TOČKA 7. 

 Zaključak o prihvaćanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Donji Kraljevec za 2019. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Donji Kraljevec za 2019. godinu jednoglasno je prihvaćen. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja 

 



U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Borislav Čevizović, Margareta Zadravec, Božidar 

Kolarić, Božidar Fajić, Vladimir Sabol, Mladen Taradi i Zoran Strahija. 

Jednoglasno je odlučeno da se dodijeli Plaketa Općine Donji Kraljevec slijedećim osobama: 

Andrija Ribić, Donji Kraljevec – za dugogodišnji rad na području vatrogastva 

ŠRD „Črnec“ Donji Hrašćan – za 20 godina aktivnog i zapaženog rada 

ŠRD „Jezerišće“ Sveti Juraj u Trnju – za 20 godina aktivnog i zapaženog rada 

Vladimir Baranašić, Sveti Juraj u Trnju – za cjeloživotni rad i angažman u svim područjima 

društvenog života.  

 

TOČKA 9. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Na pitanje Margarete Zadravec kad će se održati Dani općine, načelnik odgovara da će biti od 

03.-05. svibnja. 

Kristijan Baranašić je prokomentirao izjavu ravnateljice Centra dr. Rudolfa Steinera kako su 

podmireni svi računi, a on iz pouzdanih izvora zna da nisu plaćeni računi iz 6.,8. i 10. mjeseca 

prošle godine. 

Zatim je postavio pitanje načelniku da li se od iduće godine ide na samofinanciranje udruga, 

na što je načelnik odgovorio da će općina sufinancirati 70% programa, a udruge će morati 

30% same. 

U 20,37 sati je završena sjednica. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

 

 

 

 

 

 


