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__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    _________________________________    

    

Z A P I S N I KZ A P I S N I KZ A P I S N I KZ A P I S N I K    

11111111. sjednice Općinskog vijeća Općine Lu. sjednice Općinskog vijeća Općine Lu. sjednice Općinskog vijeća Općine Lu. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka, ka, ka, ka,     
održane dana 2održane dana 2održane dana 2održane dana 23333. 1. 1. 1. 12222. 2014. godine u društvenom domu Luka u Luki. 2014. godine u društvenom domu Luka u Luki. 2014. godine u društvenom domu Luka u Luki. 2014. godine u društvenom domu Luka u Luki    

    
Prisutni članovi Općinskog vijeća:Prisutni članovi Općinskog vijeća:Prisutni članovi Općinskog vijeća:Prisutni članovi Općinskog vijeća:    
    
1.Željko Kostanjčar,  5. Mladen Božić,                   9. Dubravko Mudrinić.  
2. Vladimir Husnjak,              6. Josip Posavec,  
3. Damir Šipek,             7. Valentina Postružin,        
4. Krešimir Tuđman,             8. Janjica Tomić, 
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:    
 
1. Franjo Požarić, 
2. Ana Capar - ispričana. 
 
Ostali prisutni:Ostali prisutni:Ostali prisutni:Ostali prisutni:    
 
1. Darko Kralj – općinski načelnik,    
2.  Ružica Posavec – referentica za računovodstvo i financije Općine Luka.    
 
Zapisničarka:Zapisničarka:Zapisničarka:Zapisničarka: Marija Kanceljak 
 
Sjednica je počela u 19,00 sati. 
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar utvrđuje da sjednici prisustvuje 9 (devet) od 11 
(jedanaeset) članova Općinskog vijeća i da postoji kvorum. Nadalje čita sljedeći, novi dnevni red i 
isti daje na glasovanje: 
 
dnevni red: 
 

1.1.1.1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća, 
2.2.2.2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća Općine Luka, 
- Prisega novog člana Općinskog vijeća Općine Luka, 
- Odluka o imenovanju predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Luka, 
3.3.3.3. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Luka za 2015. godinu, 
4.4.4.4. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 

poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora, 
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5.5.5.5. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 
poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora,  

6.6.6.6. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća izabranih s lista grupe birača koji su zastupljeni u Općinskom vijeću 
Općine Luka za 2014. i 2015. godinu,  

7.7.7.7. Ugovor o zakupu plinovoda u Zagrebačkoj županiji sklopljen između Općine 
Luka i Zagorskog metalca d.o.o.,  

8.8.8.8. Donošenje godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesija, 
9.9.9.9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stipendijama, 
10.10.10.10. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Moniki Stiperski, 
11.11.11.11. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu, 
12.12.12.12. Razno. 

 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.   
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD/1AD/1AD/1AD/1    Verifikacija zapisnika Verifikacija zapisnika Verifikacija zapisnika Verifikacija zapisnika 10101010. sjednice Općinskog vijeća. sjednice Općinskog vijeća. sjednice Općinskog vijeća. sjednice Općinskog vijeća    
    
Na zapisnik nema primjedbi. 
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
ZaključakZaključakZaključakZaključak::::    Sukladno rezultatima glasovanja zapisnik 10. sjednice je jednoglasno verificiran. 
            
 
AD/2AD/2AD/2AD/2    Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i pootpredsjednika OpDonošenje Odluke o razrješenju predsjednika i pootpredsjednika OpDonošenje Odluke o razrješenju predsjednika i pootpredsjednika OpDonošenje Odluke o razrješenju predsjednika i pootpredsjednika Općinskog ćinskog ćinskog ćinskog vijeća Općine vijeća Općine vijeća Općine vijeća Općine 
LukaLukaLukaLuka    
    
Potpredsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar poziva Mandatnu komisiju da podnese Izvješće 
o ostavci Franje Hlada na mjesto vijećnika i predsjednika Općinskog vijeća i utvrđivanju početka 
mandata za mjesto vijećnika Dubravka Mudrinića. Vijećnik Josip Posavec čita Izvješće u kojem stoji 
da je prema Izvješću o provedenim izborima za članice/članove Općinskog vijeća, održanim 19. 5. 
2013. g. Hrvatska seljačka stranka- HSS u Općinskom vijeću dobiala 6 (šest) mjesta te da je jedno od 
tih mejsta dobio vijećnik Franjo Hlad koji je na konstituirajućoj sjednici održanoj 11. 6. 2013. g. 
Izabran za predsjednika Općinskog vijeća, dok je za potpredsjednika izabran Željko Kostanjčar. 
Prema točki II. Izvješća Franjo Hlad je dana 15. 12. 2014. g. podnio pisanu ostavku na mjesto 
predsjenika Općinskog vijeća kao i na mjesto vijećnika iz osobnih-zdravstvenih razloga i ista je 
ovjerena kod javnog bilježnika, pa stoga, a temeljem članka 81. stavka 2. Zakona o loklanim 
izborima („Narodne novine“, broj 144/12) općinski odbor HSS-a Luka za novog člana Općinskog 
vijeća umjesto Franje Hlada predlaže Dubravka Mudrinića. 
Načelnik Darko Kralj komentira da se zaista radi o zdravstevenim razlozima i da je već u početku 
bilo dogovoreno da će gospodin Hlad biti godinu dana član Općinskog vijeća i pozdravlja novog 
vijećnika. 
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Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
Odluka: Odluka: Odluka: Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se donosi Odluka o razrješenju predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Luka. 
 
 

- Prisega novog člana Općinskog vijeća Općine LukaPrisega novog člana Općinskog vijeća Općine LukaPrisega novog člana Općinskog vijeća Općine LukaPrisega novog člana Općinskog vijeća Općine Luka    
Vijećnik Željko Kostanjčar poziva novog člana Opinskog vijeća Dubravka Mudrinića da da Prisegu. 
Vijećnik Željko Kostanjčar čita tekst prisege koji glasi: „Prisežem svojom čašću, da ću dužnost 
vijećnika obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i 
odluka Općine Luka, da ću štiti ustavni poredak Repulike Hrvatske.“ Vijećnik Dubravko Mudrinić 
odgovara „Prisežem“. 
 
 
      -  Odluka o imenovanju Odluka o imenovanju Odluka o imenovanju Odluka o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lukapredsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lukapredsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lukapredsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Luka    
Vijećnik Željko Kostanjčar poziva Odbor za izbor i imenovanja da predloži novog predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća. Vijećnica Valentina Postružin u ime Odbora za izbor i 
imenovanja za predsjednika Općinskog vijeća predlaže vijećnika Željka Kostanjčara. Prijedlog se 
daje na glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
    
OdlukaOdlukaOdlukaOdluka::::Sukladno rezultatima glasovanja vijećnik Željko Kostanjčar se jednoglasno bira za 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Luka. 
 
 
Vijećnica Valentina Postružin u ime Odbora za izbor i imenovanja za potpredsjednika Općinskog 
vijeća predlaže vijećnika Mladena Božića. Prijedlog se daje na glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
    
OdlukaOdlukaOdlukaOdluka::::    Sukladno rezultatima glasovanja vijećnik Mladen Božić se jednoglasno bira za    
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Luka. 
 
Novoizabrani predsjednik i potpredsjenik Općinskog vijeća zahvaljuju vijećnicima na ukazanom 
povjerenju. 
    
    
AD/3AD/3AD/3AD/3    Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Luka za 2015. godinuDonošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Luka za 2015. godinuDonošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Luka za 2015. godinuDonošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Luka za 2015. godinu    
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar moli Mariju Kanceljak da objasni razloge 
donošenja ove Odluke. Marija Kanceljak kaže da je ovu Odluku potrebno donijeti uz Proračun koji 
je već donesen na prethodnoj sjednici. 
Na prijedlog nema primjedbi.  
  
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
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Odluka: Odluka: Odluka: Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno se prihvaća Odluka o izvršenju Proračuna 
Općine Luka za 2015. godinu. 
 
 
AD/4 AD/4 AD/4 AD/4     Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovoraodržavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovoraodržavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovoraodržavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora    
    
Načelnik kaže da je na prijedlog Odbora za komunalne djelatnosti poziv za dostavu ponuda poslan 
na adrese ukupno tri ponuditelja, a da je pristigla samo jedna potpuna i valjana ponuda, da je 
Povjerenstvo za otvaranje ponuda otvorilo i pregledalo istu te je uputilo prijedlog za donošenje 
ovakve odluke.  
Na prijedlog nema primjedbi. 
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
OdlukaOdlukaOdlukaOdluka: : : : Sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno se prihvaća Odluka o izboru osobe kojoj će    
se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora. 
 
 
    
AD/5AD/5AD/5AD/5    Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje kizboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje kizboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje kizboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova omunalnih poslova omunalnih poslova omunalnih poslova 

zimskog održavanja nerazvrstanih cestazimskog održavanja nerazvrstanih cestazimskog održavanja nerazvrstanih cestazimskog održavanja nerazvrstanih cesta    
    
Načelnik Darko Kralj kaže da je poziv za dostavu ponuda poslan na adrese ukupno tri ponuditelja, a 
pristigle su dvije ponude, koje su bile potpune i valjane, pa je stoga prijedlog povjerenstva koje ih je 
otvorilo i pregledalo bio, da se odabere ponuditelj s nižom ponuđenom cijenom. Načelnik još kaže 
da je tvrtka Gradmost d.o.o. već prijašnjih godina čistila snijeg na županijskim cestama na području 
općine Luka, pa će od sad samo ona biti odgovorna za cijelo područje općine što se tiče zimske 
službe. Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar dodaje još da predložena tvrtka ima puno 
bolje reference kao i veći vozni park.  
Vijećnik Damir Šipek kaže da bi trebalo upozoriti da ne dođe čistiti popodne kad padne veći snijeg. 
Vijećnik Vladimir Husnjak smatra da treba odrediti prioritete i da je važno da se počiste ceste 
prema grobljima kad su sprovodi.  
Vijećnik Josip Posavec pita da li se cijene navedene u obrazloženju prijedloga Odluke odnose na 
sate rada. Načelnik odgovara „da“. 
Načelnik Darko Kralj dodaje da je već zamolio gospodina Ptičeka da napravi plan čišćenja cesta i da 
također treba paziti na školski autobus.Vijećnik Damir Šipek kaže da zadnjih godina ljudi nisu 
mogli nikoga nazvati. Načelnik Darko Kralj kaže da će biti objavljeni brojevi koje će se moći 
nazvati.  
Drugih primjedbi na prijedlog nema. 
    
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
Odluka:Odluka:Odluka:Odluka:    Sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno se prihvaća Odluka o izboru osobe kojoj će    
se povjeriti obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju 
ugovora. 
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AD/6AD/6AD/6AD/6    Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih 

s lista grupe birača koji su zastupljeni u  Općinskom vijeću Općins lista grupe birača koji su zastupljeni u  Općinskom vijeću Općins lista grupe birača koji su zastupljeni u  Općinskom vijeću Općins lista grupe birača koji su zastupljeni u  Općinskom vijeću Općine Luka e Luka e Luka e Luka za za za za 2014. i 2015. 2014. i 2015. 2014. i 2015. 2014. i 2015. 
godinugodinugodinugodinu    

 
Načelnik Darko Kralj kaže je prijedlog ove Odluke sastavljen temeljem Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe i da se sredstva isplaćuju na posebne račune središnjica. 
Na prijedlog nema primjedbi.  
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
OdlukaOdlukaOdlukaOdluka:::: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o financiranju političkih 
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s lista grupe birača koji su szatupljeni u Općinskom 
vijeću Općine Luka za 2014. i 2015. godinu. 
 
 
    
AD/AD/AD/AD/7777    Ugovor o zakupu plinovoda u Zagrebačkoj županiji sklopljen između Općine Luka i Ugovor o zakupu plinovoda u Zagrebačkoj županiji sklopljen između Općine Luka i Ugovor o zakupu plinovoda u Zagrebačkoj županiji sklopljen između Općine Luka i Ugovor o zakupu plinovoda u Zagrebačkoj županiji sklopljen između Općine Luka i 

Zagorskog metalca d.o.o.Zagorskog metalca d.o.o.Zagorskog metalca d.o.o.Zagorskog metalca d.o.o.    
    
Načelnik Darko Kralj započinje raspravu i kaže da već osam godina traje sudski spor Općina Luke, 
Jakovlja i Bistre protiv distributera plina Komus d.o.o. radi zakupnine za transport plina plinskom 
mrežom u vlasništvu svake pojedine općine, da je Zagorski metalac d.o.o. ponudio zakupninu u 
iznosu od 0,10 kuna po m3 plina, s tim da bi se inzistiralo na m3 isporučenog plina, a ne prodanog i 
naplaćenog. Vijećnik Krešimir Tuđman pita kolika je godišnja potrošnja. Načelnik Darko Kralj 
odgovara da je to oko 50.000 m3. Vijećnik Mladen Božić pita je li ugovor jednak za sve tri navedene 
općine. Načelnik odgovara da je.  
 
 
 
AD/AD/AD/AD/8888    Donošenje godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesijaDonošenje godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesijaDonošenje godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesijaDonošenje godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesija    
    
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar moli Mariju Kanceljak da obrazloži razloge 
donošenja ovih planova. Marija Kanceljak objašnjava da je obveza općine da donosi planove 
davanja koncesija za svoje područje propisana Zakonom o koncesijama, a da će u 2015. godini isteći 
neki ugovori o koncesijama. Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se dodijeli veći broj 
koncesija, ukoliko postoji mogućnost. Načelnik kaže da smo svi dužni čistiti dimnjake jednom 
godišnje, da je dimnjačaru ponudio i odijelo da obiđe sva kućanstva i da je obavio puno razgovora s 
njim. Ružica Posavec dodaje da je općina obavijestila sva kućanstva o njegovom obilasku i da 
gotovo nitko nije dao čistiti, te da je vodio dnevnik.  
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
Odluka:Odluka:Odluka:Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Godišnji i srednjoročni plan 
davanja koncesija uz izmjenu da se dodaju 2 koncesije za dimnjačara. 
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AD/AD/AD/AD/9999    Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stipendijamaDonošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stipendijamaDonošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stipendijamaDonošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stipendijama    
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar moli vijećnika Damira Šipeka da kao predsjednik 
Povjerenstva za stipendije kaže nekoliko riječi o radu Povjerenstva. Vijećnik Damir Šipek kaže da 
se Povjerenstvo sastalo u dva navrata, da je bilo četrnaest zahtjeva za učeničke stipendije i deset 
zahtjeva za učeničke stipendije, da su svi zahtjevi bili potpuni što se tiče tražene dokumentacije, 
osim što je jedan zahtjev za studentsku stipendiju bio predan nakon isteka roka za predaju zahtjeva.  
Vijećnik Krešimir Tuđman pita dobivaju li stipendije samo redovni ili i izvanredni studenti, jer u 
Redoslijednoj listi piše da je Martina Borovnjak studentica 4. godine Tehničkog veleučilišta u 
Zagrebu, smjer računarstvo, a 4. i 5. godina su izvanredni studij. Vijećnik Damir Šipek odgovara da 
stipendije mogu dobiti samo redoviti studenti, da se može odmah provjeriti dokumentacija i da 
Povjerenstvo mora vjerovati i držati se dokumentacije i financijskih izvješća koja predaju kandidati. 
Pregledom dokumentacije Martine Borovnjak utvrđeno je da je studentica 3. godine i da ima 
potvrdu o redovitom studiranju.  
Drugih primjedbi nema.  
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
Zaključak:Zaključak:Zaključak:Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Izvješće o stipendijama za 
školsku godinu 2014./2015. 
 
 
AD/AD/AD/AD/10101010    Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Moniki StiperskiDonošenje Odluke o dodjeli stipendije Moniki StiperskiDonošenje Odluke o dodjeli stipendije Moniki StiperskiDonošenje Odluke o dodjeli stipendije Moniki Stiperski    
    
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar kaže da je Monika Stiperski predala zahtjev za 
studentsku stipendiju, ali nakon roka za predaju zahtjeva koji je bio propisan natječajem, a s 
obzirom na činjenicu da je ostala jedna nedodijeljena studentska stipendija, prijedlog Povjerenstva 
za stipendije je bio da se ista dodijeli Moniki Stiperski. Vijećnik Damir Šipek komentira da 
Povjerenstvo može samo dati takav prijedlog. 
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
Zaključak:Zaključak:Zaključak:Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka kojom se dodjeljuje 
studentska stipendija Moniki Stiperski. 
 
 
AD/AD/AD/AD/11111111    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinuAnaliza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinuAnaliza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinuAnaliza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu    
    
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar daje riječ Mariji Kanceljak, koja objašnjava da je 
ova Analiza pregled stanja i aktivnosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine Luka za 
godinu koja je pri kraju, kako bi se za to područje mogle planirati daljnje aktivnosti u narednom 
razdoblju. 
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
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Zaključak:Zaključak:Zaključak:Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Analiza stanja sustava zaštite i 
spašavanja za 2014. godinu. 
AD/AD/AD/AD/11112222    RaznoRaznoRaznoRazno    
    
    a) Donošenje Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine a) Donošenje Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine a) Donošenje Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine a) Donošenje Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
LukaLukaLukaLuka 
 
Načelnik Darko Kralj predlaže Općinskom vijeću da se pokrene postupak izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Luka, jer imamo nekoliko zahtjeva građana, kojih će vjerojatno 
biti još više ukoliko se pokrene postupak izmjene. Vijećnik Mladen Božić je dodao još da je isto 
bitno i zbog usklađivanja općinskog plana s planovima višeg reda, točnije planom Zagrebačke 
županije.  
Drugih primjedbi nema. 
 
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
Odluka:Odluka:Odluka:Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća postupak pokretanja izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka i ovlašćuje se općinski načelnik da provede 
potrebne postupke odabira izrađivača istog.  
 
 
 b) b) b) b) Donošenje Odluke o kupnji zemljDonošenje Odluke o kupnji zemljDonošenje Odluke o kupnji zemljDonošenje Odluke o kupnji zemljištaištaištaišta    
 
Načelnik Darko Kralj kaže da je u dogovoru s grobnim odborom proširenje groblja u Krajskoj Vesi 
prioritet i da bi za isto trebalo kupiti zemljište, čime bi se dobilo dvadeset novih grobnih mjesta, da 
je za to zemljište u međuvremenu napravljena procjena vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog 
vještaka, čime je isto procijenjeno na 22.800 kuna i da ga iznad te cijene općina ne smije kupovati, 
pa bi se s takvom cijenom krenulo u pregovore, ukoliko Općinsko vijeće usvoji ovu Odluku, bez 
obzira što vlasnica zemljišta za isto traži 30.000 kuna. 
Vladimir Husnjak pita gdje se točno nalazi to zemljište. Načelnik Darko Kralj odgovara da je to od 
postojećeg groblja prema odronu i dodaje da je u sve uključen i Grad Zaprešić s obzirom da se dio 
njihovih stanovnika pokapa na groblje u Krajskoj Vesi. Vijećnik Damir Šipek komentira da su nam 
ruke vezane cijenom koju je odredio sudski vještak svojom procjenom. Vijećnik Vladimir Husnjak 
komentira da treba cijeniti volju gospođe da želi prodati zemlju. Vijećnik Mladen Božić predlaže da 
se gospođi koja bi prodala zemljišta daju dva grobna mjesta kao naknada do iznosa koji ona traži za 
svoje zemljište. 
Vijećnik Damir Šipek komentira da se na groblju u Oroslavju ne može kupiti grobno mjesto dok 
nema nekoga ukopanog.  
Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je na groblju u Žejincima 1970-ih godina napravljena situacija 
da tri reda grobova odskaču od ostalih i da se između mogu riješiti još dva reda. Načelnik Darko 
Kralj kaže da to treba vidjeti sa građevincima.  
Drugih primjedbi nema. 
   
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA. 
 
Odluka:Odluka:Odluka:Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o kupnji zemljišta za 
proširenje groblja u Krajskoj Vesi. 
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Vijećnik Vladimir Husnjak se javlja za riječ ispred kluba vijećnika HDZ-a i postavlja pitanje o radu 
zamjenika načelnika Damira Hržine, odnosno da se napravi analiza njegovog rada kako bi se 
utvrdilo jesu li sredstva naknade od 1.500 kuna mjesečno opravdano utrošena. Vijećnik Damir 
Šipek dodaje da bi trebalo vidjeti jesu li utrošena sredstva naknade ekvivalent rada, odnosno jesu li 
opravdana. Načelnik Darko Kralj kaže da je primjedba na mjestu i da će se napraviti jedna analiza.  
 
Vijećnik Damir Šipek moli načelnika da kaže nekoliko riječi o školskoj športskoj dvorani. Načelnik 
Darko Kralj kaže da je općina ponosni vlasnik dvorane, da je jučer bila primopredaja, da općina 
preuzima dvoranu te da je potom predaje osnovnoj školi. Vijećnica Janjica Tomić pita kad će biti 
otvorenje. Načelnik Darko Kralj odgovara da će najvjerojatnije biti 23. 1. 2015. g. i kaže još da je 
kod preuzimanja dvorane nađeno deset sitnih zamjerki koje su riješene u međuvremenu, a da je 
jedan od problema bila i vlaga, za koju su izvođači rekli da se zadržala zbog toga što je dvorana 
dugo vremena stajala nedovršena, između dva izvođača, a da bi se isto trebalo riješiti tijekom šest 
mjeseci dok se osuši unutarnjim isušivanjem. Načelnik još kaže da je bio na sastanku Školskog 
odbora, da škola odlučuje o najmu dvorane, a da postoji pravilnik koji je donijela Zagrebačka 
županija po kojem minimalni sat najma košta 150 kuna, s tim da je njegov prijedlog bio da 
iznajmljivanje za udruge bude 150 kuna, za ostale izvan općine 180 kuna, a za održavanje 
manifestacija npr. cijeli dan 2.000 kuna. Vijećnik Mladen Božić pita kako će biti riješena sjedeća 
mjesta i hoće li sami trebati donijeti stolce. Načelnik odgovara da u dvorani nema mjesta za smještaj 
stolaca. Vijećnik Vladimir Husnjak komentira da je tražena izgradnja veće-rukometne dvorane, ali 
je kriterij bio broj učenika, u skladu s kojim je odobrena ovakva postojeća dvorana košarkaških 
dimenzija. Vijećnik Dubravko Mudrinić pita tko plaća režije za dvoranu i tko će se o njoj brinuti 
kao domar. Načelnik odgovara da će prema njegovim saznanjima domar osnovne škole morati proći 
obuku za rukovanje postrojenjem, ali da će ta pitanja riješiti osnovna škola.  
 
 
Sjednica je završila u 20,45 sati. 
 
 
 
 
 
Zapisničarka       OPĆINSKO VIJEĆE 
        Predsjednik 
Marija Kanceljak      
        Željko Kostanjčar 
 


