IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 28.11.2019. 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:02105/19-01/18, Ur.broj:2109-06-19-01 od 22.11.2019. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Renata Zrna, Božidar
Kolarić, Snježana Pongrac, Tomica Strahija, Borislav Čevizović, Zlata Tota, Margareta
Zadravec, Božidar Fajić, Zlatko Horvat, Zlatko Ružić i Mladen Taradi.
Sjednici su osim vijećnika bili nazočni:
Načelnik Miljenko Horvat, 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 13
vijećnika.
Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, predsjednik OV je
u 19,01 sati otvorio aktualni sat.
Miljenko Horvat se osvrnuo na proteklo razdoblje – jučer smo obavili prvu kontrolu projekta
EU.
Napravljena je nova ograda kraj željezničke pruge, sanacija Društvenog doma Sveti Juraj u
Trnju, završena su dječja igrališta. Objavljeni su natječaji za studentske i učeničke stipendije.
Otvorili smo javnu nabavu za led rasvjetu, natječaj otvoren do 13.12.
Javlja nam se problem sa zemljištem s Nusholom, trebali bi vratiti u prvobitno stanje.
Potpisali smo ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja za projekt Pametni gradovi.
Margareta Zadravec je u ime umirovljenika pitala da li se planira isplata božićnica za iduću
godinu, pošto ove godine nije bilo. Zatim je pitala zašto je dignuta naknada za korištenje
društvenog doma.
Načelnik pita čemu isplata božićnica kad imamo socijalni program kroz koji dijelimo darove
u vrijednosti od 200,00 kn. Ne možemo dobiti podatak koliko koji umirovljenik ima mirovine,
a ne bi bilo u redu da podijelimo božićnice od 100,00 kn umirovljenicima s inozemnim
mirovinama.
Margareta Zadravec odgovara da su božićnice i socijalni program različite stvari, predlaže da
umirovljenici sami donesu odrezak od mirovine. Nastavio je Miljenko Horvat i rekao da nam
porezna uprava neda podatke, a da odrezak nije relevantan, jer netko može primati više
mirovina, a donijeti odrezak od najmanje. Što se tiče naknade za fizičke osobe za društveni
dom – poslali smo mjesnim odborima da donesu odluku, i na slijedećoj sjednici ćemo
promijeniti odluku.
Božidar Fajić je rekao da se izvode radovi na Društvenom domu, te ga zanima koliko je
vrijednost radova i datum završetka. Na što je načelnik odgovorio da radovi idu svojim
tijekom i da bi do 1.4. mogli biti završeni, a da je do sada utrošeno 60.000,00 kn. Ovaj projekt
smo također kandidirali na europske strukturne fondove.
Na pitanje Božidara Fajića koliko se kandidata javilo na natječaj za poticaj za nekretnine,
načelnik je odgovorio da se javilo 6 osoba.
Borislava Čevizovića zanima tko je koncesionar na deponiji šećerne repe, jer se zakrči ulaz
stanarima i nanosi se puno blata. Miljenko Horvat odgovara da je za prvi dio PZ (oni su i
asfaltirali) i imaju obvezu očistiti i vratiti u prvobitno stanje, a za drugi dio su HŽ dale
Gramexu.

Nadovezao se Robert Balent i rekao da i kamioni od ugljena koriste.
Zlatko Horvat je rekao kako je radio usporedbu mjere 7 s drugim općinama i da se iz toga vidi
da su ostale općine dobile veći postotak financiranja. Vatrogasni dom Selnica je dobio 7 mil.
kn, a Palinovec nije prošao. Našu općinu već par godina ne posjećuju ministri, te predlaže da
se općina zaduži ako postoji potreba za sredstvima.
Miljenko Horvat odgovara da se vidi nepoznavanje rada fondova, mi spadamo u 8. skupinu po
indexu razvijenosti i možemo max. dobiti 70% iz EU. Iz mjere 7.4. dobili smo 75% za dječji
vrtić, za školu 70% za energetsku učinkovitost, za vatrogasni dom Palinovec ne rješava
općina, nego DVD. Sve projekte koje smo tražili smo i dobili. Dio sredstava ćemo dobiti
preko Ministarstva demografije, tu je projekt Pametni gradovi, Zaželi, Dajmo djeci budućnost.
Šest godina prije nije se ostvario ni jedan projekt.
Zlatko Horvat ističe da se sadašnji proračun povećao zbog državne reforme. Zatim je pitao što
je s poticajem za nekretnine za Palinovec, gdje ima 5 gradilišta?
Miljenko Horvat odgovara da Palinovec ima i industrijsku zonu za koju su se vraćala
nenamjenski potrošena sredstva.
Zlatko Ružić postavlja pitanja: da li je gotova građevinska dozvola za dječji vrtić Hodošan,
da li će i ostala naselja imati božićnu rasvjetu i kad će se krenuti u investiciju grobna kuća
Hodošan?
Načelnik odgovara da glavne ulice u svim naseljima imaju iste božićne ukrase, u sporednim
ulicama su stariji ukrasi, dok Donji Kraljevec u sporednim ulicama nema ukrasa.
Za grobnu kuću je rekao da imamo probleme s financiranjem, danas smo poslali zahtjev na
gruntovnicu, jer je još uvijek oranica. Nadam se da ćemo krenuti iduće godine, da ćemo
dobiti odobrenje LAG-a i Agencije za plaćanje. Za dječji vrtić čekamo suglasnost od HEP-a.
Na pitanje Zlatka Horvata da li je zahtjev za građevinsku predan ove godine, načelnik
potvrdno odgovara, a za projekte je rekao da se ne mogu predati bez HEP-ove suglasnosti.
Zatim je Zlatko Horvat pitao da li postoji priključak kanalizacije, a načelnik je rekao da
postoji do nove ulice.
Kako više nije bilo pitanja, u 19.38 sati je zaključen aktualni sat.
Predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 19. sjednice, koji je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatne komisije,
2. Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu i projekcije Proračuna
za 2021. i 2022. g. i Plana razvojnih programa s mogućnošću donošenja,
a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2020. g.,
b) Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina,
c) Program javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
d) Program javnih potreba u sportu za 2020.g.,
e) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2020.g.,
f) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. g.,
g) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u
2020.g.,
4. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja,

6. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun,
7. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 2020. do 2024.,
8. Prijedlog Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti,
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za
period od 2020. do 2023.,
10. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području
prirodnih nepogoda za 2020.g.,
11. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
TOČKA 1.
Izvješće Mandatne komisije
Predsjednik Mandatne komisije je pročitao Izvješće u kojem stoji da Kristijan Baranašić
stavlja vijećnički mandat u mirovanje iz osobnih razloga.
Temeljem odluke Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Kristijana
Baranašića za vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec imenuje se Mladen Taradi.
TOČKA 2.
Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu i projekcije Proračuna
za 2021. i 2022. g. i Plana razvojnih programa s mogućnošću donošenja,
c) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2020. g.,
d) Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina,
c) Program javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
d) Program javnih potreba u sportu za 2020.g.,
e) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2020.g.,
f) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. g.,
g) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
U raspravi su sudjelovali:Miljenko Horvat, Zlatko Horvat, Mladen Taradi i Borislav
Čevizović.
Zlatko Horvat je ispred kluba vijećnika HDZ-a uputio Odboru za proračun 5 amandmana:
Božićnice za umirovljenike, Potpore za stočarstvo, Priključak na kanalizaciju OŠ Hodošan i
dječjeg vrtića Hodošan, Dovršetak poduzetničke zone Palinovec i rekonstrukciju fekalne
kanalizacije u Donjem Kraljevcu.
Miljenko Horvat predlaže da se uvrsti 200.000,00 kn za cestu s pješačkom stazom.
Pod ovom točkom se nije glasalo, već se svi amandmani upućuju Odboru za proračun na
razmatranje.
TOČKA 3.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u
2020.g.
Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih aktivnosti u 2020.g.
TOČKA 4.
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2020.g.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Program korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji
Kraljevec za 2020.g.
TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja
Načelnik predlaže da se u Povjerenstvo za dodjelu poticaja imenuju Domagoj Štefan, za
predsjednika, te članovi Margareta Zadravec i Ivona Lepen. „Za“ su glasali svi vijećnici, te je
prijedlog jednoglasno usvojen.
TOČKA 6.
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun
Jednoglasno je odlučeno da se Tamara Recek razrješuje dužnosti člana Odbora za proračun
Općine Donji Kraljevec, a Tomica Strahija se imenuje za člana Odbora za proračun Općine
Donji Kraljevec.
TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 2020. do 2024.
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Mladen Taradi.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 2020. do 2024. „Za“ su glasali svi
vijećnici, te predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
TOČKA 8.
Prijedlog Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti
Općinsko vijeće jednoglasno je odlučilo da Općina Donji Kraljevec daje suglasnost za
osnivanje prava služnosti radi izgradnje industrijskog kolosijeka firmi TONI d.o.o., Donji Kraljevec,
na nekretnini:kat.čest.br.2756, k.o. Donji Kraljevec, Kolodvorska ulica, nerazvrstana cesta,

površine 1387m2.
TOČKA 9.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za
period od 2020. do 2023.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za period od
2020. do 2023. su jednoglasno usvojene.
TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području
prirodnih nepogoda za 2020.g.
Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Plan djelovanja Općine Donji Kraljevec u području
prirodnih nepogoda za 2020.g.

TOČKA 11.
Ostala pitanja, prijedlozi i informacije
Margaretu Zadravec zanima tko vodi kulturu i da li se sprema Večer kulture, a Miljenko
Horvat odgovara da se Večer kulture neće održati jer se napravio koncert Ane Štefok i
kazališna predstava teatra Kerekeš. Svaki tjedan se nešto dešava i nema se gdje smjestiti.
Zoran Strahija je vezano uz proračun rekao - ako ima još amandmana da se dostave do srijede.
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