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ZAPISNIK
23. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,
održane dana 02. prosinca 2016. godine u društvenom domu Luka u Luki
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Željko Kostanjčar,
2. Mladen Božić,
3. Vladimir Husnjak ,

4.Valentina Postružin,
5. Josip Posavec,
6. Damir Hržina,

7. Dubravko Mudrinić.
8. Ana Capar-Eraković,
9. Damir Šipek.

Odsutni članovi Općinskog vijeća:
1. Franjo Požarić,
2. Krešimir Tuđman.
Ostali prisutni:
1. Darko Kralj – općinski načelnik,
2. Ružica Posavec – referentica za računovodstvo i financije Općine Luka.
Zapisničarka: Marija Kanceljak
Sjednica počinje u 19,00 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da sjednici prisustvuje
9 (devet) članova Općinskog vijeća od ukupno 11 (jedanaest) te da postoji kvorum.
Nadalje, čita i predlaže dnevni red kako slijedi i isti daje na glasanje:
dnevni red:
0. Aktualni sat,
1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o određivanju visine naknade vijećnicima za prisustvovanje
sjednicama,
3. Izvješće o stipendijama za školsku/akademsku godinu 2016./2017.,
4. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Luka za 2017. godinu,
5. Razno.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
AD/0 Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i daje riječ načelniku.
Načelnik Darko Kralj također pozdravlja sve prisutne i informira vijećnike o događajima od
sljedeće sjednice.
Načelnik kaže da je obavio razgovor s potencijalnim ulagačem u gospodarsku zonu općine,
konkretno, koji bi kupio zemljište i nastavio započeto od strane trgovačkog društva Euros d.o.o, koje je
odustalo od svojeg projekta i traži povrat sredstava uplaćenog komunalnog doprinosa.
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Načelnik je dalje rekao da je razgovarao na temu DVD-a Luka, koji je krenuo u izgradnju
vatrogasnog doma, što je investicija vrijedna više od 3.000.000,00 kuna preko LAG-a Sava.
Načelnik također obavještava vijećnike o sredstvima dobivenim putem javnih poziva
Zagrebačke županije, odnosno o 100.000,00 kuna za uređenje ceste Mehkote i 100.000,00 kuna za
uređenje vatrogasnog doma.
Načelnik još kaže da je održano ukupno pet ili šest sastanaka vezano na probleme s podom u
školskoj sportskoj dvorani i prilikom jednog sastanka ustanovljeno je da je došlo do puknuća hidrantske
cijevi te da su zbog toga nastali problemi s podom. Vijećnik Mladen Božić pita ima li događanja u
dvorani. Načelnik odgovara da će 22. 12. biti godišnjica škole i 06. 12. priredba povodom svetoga
Nikole. Načelnik još dodaje da, prema ugovoru, postoji garancija od 250.000,00 kuna koja se može
aktivirati, ali samo kad to odobri Ministarstvo. Vijećnik Damir Šipek pita je li riješena vlaga u dvorani.
Načelnik odgovara da je. Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je jedan od glavnih investitora županija, da
je gospodin Vjeran Štublin zadužen za školstvo i da misli kako bi upravo Zagrebačka županija trebala
imati velike ingerencije te da je potrebno inzistirati na Ministarstvu da riješi ovaj problem.
Načelnik dodaje još da na sastanke dolazi gospođa iz Zagrebačke županije, zatim nadzor i
izvođač te da je na njegovu inicijativu gospodin Štublin rekao da županija nema ništa s garancijom, a da
bi popravak koštao oko 70.000,00 kuna. Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je htio reći da općina nema
ništa s popravkom. Načelnik potvrđuje da općina nema ništa s financiranjem popravka i još jednom
naglašava da će inzistirati da se popravak izvrši u što kraćem roku i što je moguće bolje.
Što se tiče komunalnih poslova, načelnik kaže da je bilo dosta kopanja graba i šodranja cesta.
Načelnik kaže da je gospodin Čorković, koji je, zajedno sa svojom obitelji, novi stanovnik Luke,
započeo trenirati djecu iz vrtića bez naknade i na vlastitu inicijativu, te da su on i njegova obitelj veoma
zadovoljni odabirom Luke kao mjesta za život.
Načelnik informira vijećnike o projektu „Masterplan javne rasvjete Zagrebačke županije“, da je,
vezano na isti, obavljen energetski pregled javne rasvjete na području Općine Luka i da za sad sve ide po
planu.
Vezano za postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka, načelnik je
istaknuo da izrađivač razmatra zahtjeve i prijedloge zaprimljene u tijeku javne rasprave, ali i da postoje
zahtjevi određenih stranaka, koji svoje prijedloge žele povući i vratiti iz namjenu zemljišta iz
građevinskog u poljoprivredno.
Načelnik informira vijećnike o kupnji novih lampi za javnu rasvjetu.
Načelnik kaže da je općina sudjelovala na Gospodarskom sajmu u Zaprešiću te da će sudjelovati
i na Poljoprivrednom sajmu u Pušći, koji se otvara sutra.
Nadalje, načelnik ističe završetak radova asfaltiranja prometnica na području općine – ceste u
ulici Trupci, Uskoj ulici i pod mel, zatim asfaltiranje odrona u Mihanovićevoj ulici, Majdakovoj i
Bregovitoj, kao i da, je Općina putem prijave na jedan od javnih poziva, od Zagrebačke županije
osigurala sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna za sanaciju ceste u Polukružnoj ulici.
Načelnik kaže da je napravljene geotehnički elaborat mrtvačnice u Žejincima, prilikom čega su,
bušene dvije ruče dubine šest metara, a da plan sanacije podrazumijeva otkop zemlje i sanaciju
vodovoda.
Vijećnik Mladen Božić kaže da je, na mjestu odrona u ulici Andrije Majdaka skinut hidrant od
strane komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. i pita hoće li isti biti vraćen. Načelnik odgovara da će
pokušati ishoditi da se na isto mjesto stavi nadzemni hidrant.

-2-

Načelnik izvještava vijećnike o početku radova na proširenju groblja u Krajskoj Vesi i izgradnju
novih grobnih mjesta, e da je ovih dana dovršen prvi red proširenja.
Načelnik još izvještava vijećnike o radovima sanacije županijske ceste u Pluski prema „Dva
potoka“, što će biti napravljeno u dva sloja.
Načelnik kaže da je Općina Luka zajedno sa Općinom Jakovlje i Općinom Bistra dobila spor
protiv Komusa d.o.o., nakon osam godina suđenja te da je temeljem toga dobila naknadu za korištenje
plinske mreže u iznosu od 750.000,00 kuna.
Vijećnik Damir Šipek pita za projekt širokopojasnog pristupa i ima li vijesti vezano na isti.
Načelnik odgovara da izgleda kako su aktivnosti na tom projektu malo zastale i nema novih informacija.
Načelnik kaže da je održana Skupština LAG-a Sava i da svi pričaju o određenim sredstvima EU,
međutim da država još nije raspisala natječaje i dodaje još kako je DVD Luka, prijavom na javni poziv
Zagrebačke županije, ostvario 20.000,00 kuna za nabavu navalnog vozila.
Načelnik nadalje ističe problem izgradnje nogostupa prema Žejincima i prema Pluski iz razloga
što iste projekte ne može prijaviti općina, budući da spadaju u ingerenciju Županijskih cesta, ali da će se
ići u projektiranje istih. Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je zapadni dio Zagrebačke županije
marginaliziran i da je već mogla krenuti realizacija projekta nogostupa. Načelnik odgovara da, u vezi
projekta nogostupa nije sporna njegova važnost, već se pojavljuje više čimbenika na koje ne možemo
sami utjecati kao što su ingerencija Županijskih cesta, zatim projekti kanalizacije za koje posotje tri
idejna rješenja, a komunalno poduzeće još nije odlučilo, koju će varijantu u konačnici odabrati. Vijećnik
Damir Hržina komentira da je najlošija odluka koja nije donesena i da bi trebalo postaviti razuman rok u
kojem bi se odlučilo između dva različita rješenja.
Vijećnik Mladen Božić pita za iscrtavanje zebre nasuprot crkve. Načelnik odgovara da je taj
zahtjev proslijeđen nadležnima u Županijskim cestama.
Vijećnik Damir Hržina kaže da bi mogla postojati paralela između projekta nogostupa i projekta
rotora u Pođunđeku, a da bi za pitanje kanalizacije trebalo odrediti u grubo kud će ići, dinamiku i
procijeniti kad bi to moglo ići. Načelnik dodaje da je općina projekt rotora sufinancirala sredstvima u
iznosu od 100.000,00 kuna, jer je bilo traženo sufinanciranje.
Vijećnik Mladen Božić kaže da smo mogli pripremiti neke projekte. Načelnik ističe projekt
izgradnje mosta preko rijeke Krapine te projekt izgradnje ceste u gospodarskoj zoni kao temelj razvoja
mjesta i kao trenutno najveće projekte, za koje je napravljena dokumentacija u koju su uložena znatna
sredstva. Vijećnik Damir Šipek pita tko je donio odluku o rotoru. Načelnik odgovara da je projekt rotora
u planu već dugi niz godina. Vijećnik Vladimir Husnjak dodaje da u situacijama kad nije bilo sredstava
se raspravljalo o projektima poput izgradnje rotora, a da se sad namjerno čeka.
Načelnik još informira vijećnike da su ga zvali iz Crvenog križa Zaprešić da općina može dobiti
mandarine za svoje mještane, samo smo morali osigurati prijevoz i ići po njih, što je učinio gospodin
Antonio Petek, zatim smo morali napraviti popise svih koji su uzeli mandarine i komunalni djelatni Ivica
je bio cijeli dan u društvenom domu, kako bi iste podijelio.

AD/1 Verifikacija zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi na zapisnik nema.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja zapisnik 22. sjednice je verificiran.
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AD/2 Donošenje Odluke o određivanju visine naknade vijećnicima za prisustvovanje sjednicama
Načelnik kaže da bi povećanje naknade možda nekima bio poticaj da češće dolaze na sjednice.
Vijećnik Mladen Božić kaže da nema potrebe povećavati naknade vijećnicima, već da se redovito
održavaju sjednice Općinskog vijeća. Načelnik kaže da je, prije izrade prijedloga ove Odluke, napravio
usporedbu sa susjednim općinama, prilikom čega je zaključio da nijedna općina ne održava više
sjednica.
Vijećnik Damir Hržina komentira, da je vrijeme u koje je ova odluka predložena, loše i da bi on
razmatranje ovog pitanja ostavio za novi saziv Općinskog vijeća, bez obzira što se radi o gotovo
zanemarivim sredstvima, kao i da razlog nesazivanja sjednica Općinskog vijeća zbog štedne na
sredstvima za naknade nije opravdan, a da se s druge strane, naknade povećavaju. Načelnik odgovara da
možemo imati češće sjednice Općinskog vijeća, da se mogu napraviti određene analize, a da je sedam
sjednica u godini prosjek i da bi vijećnike, koji se redovito odazivaju sjednicama, trebalo nagraditi.
Vijećnik Vladimir Husnjak komentira da je i u prijašnjim sazivima odražavano oko tridesetak sjednica
po sazivu.
Načelnik predlaže naknadu od 250,00 kuna i za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, kao
što je to u prijedlogu navedeno za predsjednika. Vijećnik Mladen Božić, kao zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća, zahvaljuje na prijedlogu i kaže da nema potrebe za većom naknadom. Predsjednik
vijeća Željko Kostanjčar također kaže da smatra da ne treba imati višu naknadu od ostalih vijećnika, već
jednaku kao i ostali i prijedlog Odluke daje na glasovanje.

Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA 1 (jedan) glas SUZDRŽAN (Damir Hržina).
Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja i s predloženim izmjenama usvaja se Odluka o određivanju
visine naknade vijećnicima za prisustvovanje sjednicama.
AD/3 Izvješće o stipendijama za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
Vijećnik Damir Šipek, kao predsjednik Povjerenstva za stipendije kaže da je Povjerenstvo
proučilo zahtjeve te da je sukladno odlukama Općinskog vijeća dodijeljeno ukupno deset učeničkih
stipendija i devet studentskih stipendija, zatim, da su sredstva za nedodijeljene studentske stipendije
preraspodijeljena na učeničke čime je dodijeljena još jedna učenička stipendija. Time je ostala
nedodjeljena samo jedna učenička stipendija za koju je dio sredstava osiguran, pa stoga Povjerenstvo
zajedno s općinskim načelnikom predlaže donošenje posebne odluke za dodjelu te jedne stipendije za
koju je potrebno osigurati dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 900,00 kuna za cijelu godinu.
Načelnik se zahvaljuje Povjerenstvu na trudu i odrađenom poslu. Vijećnik Vladimir Husnjak
također pohvaljuje rad Povjerenstva.
Na izvješće načelnika nema primjedbi te se isto daje na glasovanje.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o stipendijama za školsku/akademsku
godinu 2016./2017.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika za
razdoblje siječanj-lipanj 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o stipendijama za školsku/akademsku
godinu 2016./2017.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
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Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika za
razdoblje siječanj-lipanj 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Odluku o dodjeli stipendije Patricii Krčelić.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o dodjeli stipendije Particii Krčelić.

AD/4 Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Luka za 2017. godinu
Načelnik kaže da je ovaj prijedlog Proračuna Općine Luka zajedno sa smjernicama za
trogodišnji period dostavljen vijećnicima na razmatranje, zatim da očekuje još neke smjernice za isti te
da će se još, prije upućivanja Proračuna u proceduru donošenja, sastati odbori.
Ružica Posavec dodaje da je prijedlog Proračuna za 2017. godinu temeljen na poslovanju kakvo
je bilo i dosadašnjih godina. Načelnik dodaje da nepoznanicu predstavljaju porezi zbog porezne reforme.
Predsjednik Općinskog vijećnika pita zašto udruge nemaju raspoređena sredstva zasebno. Ružica
Posavec odgovara da je to iz razloga što će se sredstva istima ponovno dodjeljivati putem natječaja.
Vijećnik Mladen Božić kao predsjednik udruge Foto-film-amateri Luke ističe da je ista proširila
svoju djelatnost na područje robotike iz čega sudjeluju na natjecanjima te imaju ukupno trinaest članova
koji su robotičari. Također ističe da, posebice među djecom školske dobi, raste interes za uključivanje u
rad udruge, međutim da su problem postala računala koja su već pomalo zastarjela i trebalo bi ih
zamijeniti, te da je problem što dvoje ili troje djece radi na jednom računalu. Vijećnik Mladen Božić, kao
drugi problem udruge FFVAL ističe prostor, jer udruga djeluje u privatnim prostorima, a da se djeca
vesele druženjima i zajedničkom radu i da mu je žao odbiti ih kad se netko novi želi upisati, tako da se
računa na potporu općine s minimalnih 60.000,00 kuna. Načelnik Darko Kralj kaže da je u razgovoru s
DVD-om Luka razmatrano da bi dio prostora dograđenog vatrogasnog doma dali na upravljanje općini i
da tu možda postoji rješenje problema prostora udruge FFVAL.
Vijećnik Damir Hržina pita zašto je udruga Taekwondo dva puta naveden u prijedlogu. Ružica
Posavec odgovara da je to zbog izvora.
Ružica Posavec naglašava da će se u postupak donošenja uputiti prijedlog Proračuna na 3. razini,
a da je ovaj prijedlog napravljen točno onako kako su sredstva raspoređena, tako da vijećnici imaju uvid
u sve.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluke o uređenju općinskih
objekata.
.
AD/5 Razno
Načelnik pohvaljuje rad dimnjačara i rad novootvorenog dućana u općinskom prostoru.
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Sjednica završava u 20,45 sati.

Zapisničarka
Marija Kanceljak

Općinsko vijeće
Predsjednik
Željko Kostanjčar

KLASA:021-01/16-23
URBROJ:238/39-01-16-23
Luka, 02. 12. 2016.
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