
    IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 12.12.2019. 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-

05/19-01/19, Ur.broj:2109-06-19-01 od 06.12.2019. 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 12 

vijećnika. 

 

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

u 19,01 sati otvorio aktualni sat. 

Miljenko Horvat je prisutne informirao o završetku sudskog spora s bivšom ravnateljicom 

Centra dr. Rudolfa Steinera, Sandrom Percač – donesena je prvostupanjska odluka koja 

potvrđuje da je odluka o otkazu bila pravedna. 

Zatim je rekao da je završila zadnja kontrola za vrtić i da će možda još ove godine biti 

isplaćena sredstva. Također je pozitivno riješen sudski spor s gđom Pantelić. 

Dobili smo Odluku Agencije za plaćanja za grobnu kuću u Hodošanu – sredstva će biti 

isplaćena iduće godine, i dobili smo sredstva za projektnu dokumentaciju za Dom kulture 

Donji Kraljevec. 

Stigao je Božidar Fajić, te je prisutno 13 vijećnika. 

Na pitanje Margarete Zadravec, tko bi bio odgovoran u slučaju nagodbe, načelnik odgovara 

da je to nesuvislo pitanje, pošto smo dobili presudu. 

Zatim je Margareta Zadravec rekla da amandman za božićnice nije prošao na Odboru za 

proračun, smatra da nije tako komplicirano utvrditi kome će se dodijeliti, te nudi svoju pomoć 

za provedbu. Miljenko Horvat odgovara da nije našao mogućnost da dođemo do takvih 

podataka, a mi i ove godine zbrinjavamo s 50 paketa. 

Borislava Čevizovića zanima što reći zainteresiranima za gradilišta, kad će biti infrastruktura? 

Načelnik odgovara da je plin povučeni, cesta napravljena, voda i kanalizacija u pripremi, 

elektri smo uplatili – samo ovisi o javnim poduzećima kad će odraditi svoj dio.  

Mladen Taradi je pitao koliko se kandidata prijavilo za poticaj za nekretnine, a načelnik 

odgovara da je natječaj otvoren do 15.12., do sada imamo 8 prijava. 

Nastavio je Mladen Taradi i pitao za projekt Doma kulture Donji Kraljevec, koji je kandidiran 

na 6,5 mil. kn, na što se odnosi taj iznos i da li će dom biti u funkciji? Načelnik odgovara da 

se radi u više faza – 1. faza je stavljanje ispod krova, a kasnije će se opremiti. 

Božidar Fajić pitao je u kojoj je fazi spomen park Sveti Juraj u Trnju i da li može dobiti 

katastarski izvadak da vidimo što spada u općinski dio a što je državno.  

Miljenko Horvat je odgovorio da je sve državni, te da je bio na sastanku s državnim tajnikom 

g.Bobanom i dogovorio da se napravi parcelizacija, i onda nam država daruje za spomen park. 

Zlatko Ružić naglašava da je Društveni dom u Hodošanu u najgorem stanju, znam da nije 

sređena dokumentacija, idemo srediti dokumentaciju pa da možemo urediti dom. 

Načelnik odgovara da je dokumentacija sređena, problem je što postoje 4 vlasnika i ne 



možemo se kandidirati, morali bi raditi vlastitim sredstvima. Za početak ćemo urediti salu da 

se može koristiti za sastanke.  

Zlatka Horvata zanima da li još postoje stambene zone u Palinovcu i Donjem Hrašćanu, jer 

nisu uvrštene u natječaj za poticaj. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 18,24 sati zaključava aktualni sat. 

 

Predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 20. sjednice, koji je jednoglasno usvojen. 

 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda s točkom 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2020.g., te  

daje na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g., 

b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2019.g., 

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

2019.g., 

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

    komunalne infrastrukture za 2019.g.,  

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

    infrastrukture za 2019. g., 

2. Prijedlog 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 Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2020.g.,   

  4.  Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2020.g., 

5.  Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji 

     Kraljevec za 2020.g., 

6.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2019. 

     godinu, 

7. Prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog    

    otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Kraljevec, 

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2020.g.,   

9. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. g., 

d) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g., 

e) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2019.g., 

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



2019.g., 

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

    komunalne infrastrukture za 2019.g.,  

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

    infrastrukture za 2019. g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Mladen Taradi, Zlatko Horvat. 

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.g.  

„Za“ je glasalo 7 vijećnika, 4 „protiv“ i 2 „suzdržana“, te je konstatirano da su I izmjene i 

dopune Proračuna za 2019.g. usvojene većinom glasova. 

 

 TOČKA 2. 

Prijedlog 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, Mladen Taradi, Borislav Čevizović. 

Predsjednik daje na usvajanje amandmane:  

1. Dodjela potpora za stočarstvo (100.000,00 kn) – 5 „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržani“ 

2. Kontrola plodnosti tla (50.000,00 kn) – 12 „za“ i 1 „suzdržani“ 

3. Poduzetnička zona Palinovec (1.000.000,00 kn) – jednoglasno 

4.  Priključaka na kanalizaciju OŠ Hodošan i dječjeg vrtića  Hodošan (200.000,00 kn) – 5 

„za“, 6 „protiv“ i 2 „suzdržani“ 

5. Božićnice umirovljenicima – 6 „za“ i 7 „protiv“ 

6. Rekonstrukcija i izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Donji Kraljevec – amandman 

se povlači 

7. Cesta Palinovec-Sveti Juraj u Trnju (200.000,00 kn)  - amandman je prihvatio 

načelnik, te se ne glasa. 

Proračun Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. g. i 

Plana razvojnih programa, s pripadajućim programima usvojeni su sa 7 glasova „za“, 4 

„protiv“ i 2 „suzdržana“. 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2020.g. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Donji Kraljevec u 2020.g. 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2020.g. 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji 

Kraljevec za 2020.g. 

 



TOČKA 5. 

 Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji 

     Kraljevec za 2020.g. 

 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec za 

2020.g. je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 6. 

 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2019. 

     godinu 

 

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

Općine Donji Kraljevec za 2019.godinu. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog    

    otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Siniša Radiković, Zlatko Horvat, Božidar Kolarić i Miljenko 

Horvat. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Donji Kraljevec. „Za“ su glasali svi vijećnici, te predsjednik konstatira da je prijedlog 

jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 8. 

 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 9. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Načelnik poziva prisutne na večeru nakon sjednice, čestita Božić i Novu godinu. 

Vladimir Sabol poziva na paljenje lampica, predstavu i božićni sajam koji će se održati u 

Palinovcu u subotu. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

 

 

 

 


