______________________________________

ZAPISNIK
12. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,
održane dana 30. studenog 2018. godine u prostorijama društvenog doma u Luki,
Trg svetog Roka 4
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Željko Kostanjčar,
2. Marija Berislavić,
3. Ivana Horvat,

4. Dubravko Mudrinić,
5. Tomislav Ferenčak,
6. Nikolina Halambek,

7. Vladimir Husnjak,
8. Krešimir Tuđman,
9. Mladen Božić,
10. Ivica Herendić.

Odsutni članovi Općinskog vijeća:
1. Franjo Požarić.
Ostali prisutni:
1. općinski načelnik – Darko Kralj,dr.vet.med.,
2. zamjenica načelnika – Valentina Postružin,
3. Ružica Posavec – referentica za računovodstvo i financije
4. Matea Vrhovec – polaznica programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Zapisničarka: Marija Kanceljak

Sjednica počinje u 19,30 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i otvara dvanaestu sjednicu
Općinskog vijeća, utvrđuje da sjednici prisustvuje 10 (deset) od ukupno 11 (jedanaest) članova
Općinskog vijeća te da postoji kvorum.
Nadalje, predlaže izmjenu dnevnog reda u smislu dodavanja nove točke dnevnog reda, koja će se
održati kao 0. točka: „0. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave unutar tipa operacije TO 2.1.1. potpore razvoju opće društvene
infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LRS LAG-a Sava“.

Sljedeći izmijenjeni dnevni red predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje:
0. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprave unutar tipa operacije TO 2.1.1. potpore razvoju opće društvene infrastrukture
te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LRS LAG-a Sava,
1. Aktualni sat,
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2.
3.
4.
5.
6.

Verifikacija zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća,
Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade,
Izvješće o stipendijama za šk./ak. godinu 2018./2019.,
Prijedlog smjernica za izradu Proračuna Općine Luka za 2019. godinu,
Razno.

Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA.
Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD/0 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprave unutar tipa operacije TO 2.1.1. potpore razvoju opće društvene infrastrukture te
poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LRS LAG-a Sava
Načelnik Darko Kralj objašnjava da je prije nekoliko mjeseci LAG-u Sava svaka jedinica lokalne
samouprave trebala predložiti određeni projekt, koji bi prijavila na natječaj LAG-a i da je bio plan prijaviti
dogradnju i rekonstrukciju vatrogasnog doma, međutim, nakon pregleda cjelokupne dokumentacije
DVD-a, utvrđeno je, da taj projekt ne bi mogao proći na natječaju jer mjera 2.1.1. traži da maksimalno
ulaganje bude 100.000 € i da trenutna izgrađenost ne bude veća od 10%. Načelnik dodaje, da je stoga,
predložen projekt opremanja društvenog doma u smislu nabave potrebnih uređaja kao što su klima
uređaj, rasvjeta, multimedija te opremanje kuhinje određenim uređajima.
Vijećnik Mladen Božić kaže, da je kuhinja bila opremljena, međutim, da se ta oprema ne čuva,
da postoji pitanje opravdanosti uređenja kuhinje te pita može li se uložiti u nešto pametnije. Načelnik
odgovara, da je htio da to bude ulaganje u projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma,
međutim, da isti ne zadovoljava uvjete. Mladen Božić predlaže da se izmjeni krov na sportskom domu.
Načelnik odgovara da je sportski dom u vlasništvu NK Mladost Luka, da NK Mladost nema napravljen
projekt koji bi se mogao prijaviti na natječaj LAG-a Sava. Vijećnik Vladimir Husnjak pita spada li zgrada
općine u kapitalni projekt i kaže da smatra da je zgrada općine prioritet, da bi trebala biti reprezent
ljudima koji dođu i koji unutra rade. Načelnik odgovara da se u potpunosti slaže, ali da u ovom
konkretnom slučaju nije moguće prijaviti projekt obnove zgrade općine.
Drugih prijedloga i primjedbi nema, pa predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Odluke daje na
glasanje.
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA.
Odluka: Konstatira se, da se jednoglasno usvaja Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području jedinice lokalne samouprave unutar tipa operacije TO 2.1.1. potpore razvoju opće
društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LRS LAG-a Sava.

AD/1 Aktualni sat
Načelnik obavještava vijećnike o prijedlogu ZET-a, vezano za obavljanje javnog prijevoza
putnika u 2019. godini i namjeri povećanja subvencije općini s dosadašnjih 360.000,00 kuna godišnje
na 511.000,00 kuna godišnje s mogućnošću daljnjeg povećanja. Vijećnik Krešimir Tuđman pita odnosi li
se subvencija samo na teritorij Općine Luka. Načelnik odgovora potvrdno, zatim da je cijena kilometra
vožnje prema izračunima ZET-a 17,74 kuna u 2018., dok bi u 2019. godini bila 19,00 kuna, što se bazira
na cijeni goriva, a shodno svemu trebalo bi ili predvidjeti sredstva od 511.000,00 kuna ili smanjiti broj
linija, s tim da je u tom slučaju, teško odrediti koje linije ukinuti. Načelnik dalje kaže da je u proračunu
za sljedeću godinu potrebno predvidjeti 160.000,00 kuna samo za ZET, za što je predviđen dio sredstava
iz komunalne naknade a dio od uštede na potrošnji i održavanju javne rasvjete, s obzirom da je slijedom
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projekta Newlight provedena javna nabava za ugradnju LED rasvjete. Načelnik također dodaje, da je za
suradnju sa ZET-om na području Općine Luka, također zaslužan i Grad Zaprešić. Vijećnik Dubravko
Mudrinić kaže da misli kako je ZET jako važan za Općinu Luka. Vijećnik Mladen Božić kaže da prijevoz
ZET-om koriste i ljudi koji nisu stanovnici Općine Luka, da svi plaćaju povoljniju cijenu prijevoznih karata,
a da poslodavci onda daju povrat prijevoza po povlaštenoj cijeni ZET-a. Načelnik kaže da cijenu
prijevoznih karata određuju Grad Zagreb. Vijećnik Krešimir Tuđman predlaže da se provede anketa,
kojom će se građane ispitati o korištenju usluge prijevoza ZET-om. Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je
prisustvovao sastanku u ZET-u davnih dana, kada je od strane ZET-a bilo zatraženo da se od Općine Luka
financira popravak autobusa i subvencija od 780.000,00 kuna i dodaje da bez obzira na sve, nitko ne bi
znao za Žejince i Luku da nema ZET-a te da je iz tog razloga ZET bitan. Vijećnik Vladimir Husnjak, dodaje
još da se, s druge strane, ne slaže s povećanjem komunalne naknade samo u svrhu subvencioniranja
ZET-a, kojim putuju i ljudi s drugog područja.
Načelnik obavještava vijećnike o postavljenim kockama oko mrtvačnice u Žejincima. Vijećnik
Ivica Herendić pita u kojoj je fazi kupnja zemljišta za izgradnju parkirališta u Krajskoj Vesi i pita je li
očišćeno sve oko crkve i groblja. Načelnik odgovara, da je općina preko određenih mjera zapošljavanja,
zaposlila tri osobe kao pomoć komunalnom djelatniku, iz kojeg razloga nije bilo niti jedne pritužbe na
uređenost groblja, dok za projekt izgradnje parkirališta kaže da je za isto otkupljeno zemljište od
Mladena Kelemena, zatim da je u fazi otkupa od Katice Radovanić, i Ivice Berislavića, a da još treba
dobiti i odgovor Grada Zaprešića, koji također treba sudjelovati u cijelom projektu. Vijećnik Vladimir
Husnjak pohvaljuje otkup zemljišta u Krajskoj Vesi, kao i projekt izgradnje parkirališta.
Vezano za javnu rasvjetu, načelnik obavještava vijećnike o provedenom postupku javne nabave
za nabavu lampi u sklopu projekta Newlight, koji je općina bila dužna raspisati do 27. listopada, što je i
učinjeno., zatim kaže da se javio jedan ponuditelj tvrtka Solar Zagorje d.o.o. i ista je ponudila iznos od
1.100.000,00 kuna bez PDV-a s kompletnom zamjenom jedan na jedan te da bi još ostalo tridesetak
lampi koje bi se još mogle rasporediti prema potrebi. Načelnik dodaje da općina ima garanciju od osam
godina.
Načelnik obavještava vijećnike o završetku revizije poslovanja Općine i kaže da je Državni ured
za reviziju dao bezuvjetno mišljenje na financijska izvješća, što znači da je općina poslovala korektno,
bez obzira i na anonimne prijave prema Državnom uredu za reviziju u toku postupka revizije. Načelnik
dodaje da bi, prema mišljenju Državnog ureda za reviziju trebali izdvajati više sredstava za Crveni križ
što bi trebali iz komunalne naknade, koja nije dostatna za sve što se iz nje treba namiriti, pa sredstva
uzimamo od drugih poreza, što ne bismo smjeli i što bi, prema smjernicama Državnog ureda za reviziju,
trebali popraviti.

AD/2 Verifikacija zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik nema primjedbi, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na glasovanje.
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA.
Odluka: Konstatira se, da se jednoglasno verificira zapisnik 11. sjednice Općinskog vijeća.

AD/3 Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
Načelnik kaže da je prijedlog da se vrijednost boda s dosadašnjih 0,35 kn/m2 poveća na 0,44
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kn/m te da bi, prema izračunima o povećanju boda, na 100 m2 povećanje komunalne naknade bilo oko
8,00 kuna, što nažalost treba napraviti, jer se komunalna naknada nije mijenjala od kad je osnovana
općina te da trenutno mjesečna komunalna naknada iznosi 20.000,00 kuna, dok bi prema novim
izračunima ista iznosila 25.000,00 kuna. Vijećnik Mladen Božić pita što je s revizijom stambene površine.
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Ružica Posavec odgovara da je ista rađena prije nekoliko godina, da je uglavnom odgovarala stanju u
evidenciji, a da je dosta revidirano i po provedenim postupcima legalizacije. Vijećnik Vladimir Husnjak
kaže da vjeruje da će se od komunalne naknade napraviti više koristi. Vijećnik Dubravko Mudrinić pita
za koje vrste prostora se naplaćuje komunalna naknada. Ružica Posavec odgovara da se naplaćuje za
stambene prostore i garažne prostore, s tim da se nisu uzimali u obzir
Drugih primjedbi i prijedloga na predloženu Odluku na nema, pa predsjednik Općinskog vijeća
istu daje na glasanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA i 1 (jedan) glas SUZDRŽAN.
Odluka: Konstatira se, da je, sukladno rezultatima glasovanja, uz 9 (devet) glasova ZA i 1 (jedan) glas
SUZDRŽAN, usvojena Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

AD/4 Izvješće o stipendijama za šk./ak. godinu 2018./2019.
Marija Kanceljak kaže da je Općinsko vijeće Zaključkom odobrilo ukupno dvanaest učeničkih –
srednjoškolskih stipendija i deset studentskih stipendija, a da je bilo ukupno deset zahtjeva za
studentske stipendije, od čega je jedna podnositeljica odustala u tijeku postupka, iz razloga
ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije, da je stoga Povjerenstvo sredstva jedne studentske
stipendije prenamijenjena za jednu učeničku, jer je bilo ukupno trinaest zahtjeva za učeničke
stipendije, a da je Povjerenstvo dodijelilo i studentske stipendije podnositeljima iz istog kućanstva
sukladno odluci Općinskog vijeća. Zamjenica načelnika Valentina Postružin kaže da je povjerenstvo
došlo do nekih zaključaka vezanih na praktičnu primjenu Pravilnika te da bi trebalo donijeti novi
pravilnik. Načelnik kaže da će Lagermax d.o.o. krenuti u iskorak prema djeci iz osnovne škole, s ciljem
boljeg i pravodobnijeg informiranja, jer imaju namjeru stipendirati školovanje za određena zanimanja
i pohvaljuje rad Povjerenstva za stipendije.
Zaključak: Konstatira se, da se, sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno usvojeno Izvješće o
stipendija za šk./ak. godinu 2018./2019.

AD/5 Prijedlog smjernica za izradu Proračuna Općine Luka za 2019. godinu
Načelnik Darko Kralj kaže da se sljedeća sjednica Općinskog vijeća, na kojoj će jedna od točaka
dnevnog reda biti Proračun za 2019. godinu, predviđa oko 18. prosinca i moli vijećnike da svoje
primjedbe, prijedloge i amandmane daju prije. Načelnik još dodaje, da je prijedlog Proračuna
napravljen kao i proteklih godina.
Vijećnik Vladimir Husnjak ističe važnost investiranja u unutrašnje i vanjsko uređenje općinske
zgrade, kako bi ljudi koji dođu u općinu imali osjećaj da su u zgradi općine.

AD/6 Razno
Načelnik kaže da je prije dva tjedna župan došao u općinu na sastanak po pitanju izgradnje
zgrade osnovne škole, jer je Općina Luka 2007. godine krenula u izradu projektne dokumentacije za
rekonstrukciju postojeće zgrade škole, dogradnju novih učionica i izgradnju sportske dvorane,
međutim, s obzirom da je 2008. godine od strane županije bila odobrena samo izgradnja sportske
dvorane, općina je uložila dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za odvajanje nabrojenih
projekata. Načelnik dodaje da je općina trenutno u razdoblju kada je potrebno tražiti od Zagrebačke
županije izgradnju nove zgrade škole i da se tu nameće pitanje da li isto izvesti prema postojećem
projektu iz 2007. godine ili napraviti novu projektnu dokumentaciju, jer bi prema trenutnom zgrada
škole imala 7 učionica. Načelnik također kaže da bi bilo najbolje da se postojeća zgrada ne dira i da se
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samo dogradi nova zgrada. Načelnik kaže da je župan prilikom posjete općini i školi istaknuo kako nije
imao saznanja da škola ima samo tri učionice, a da je Osnovna škola županiji uputila zahtjev za obnovu
prozora.
Načelnik pohvaljuje rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Luka i ističe pohvalu istog od strane
gospodina Čička – zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zaprešić prilikom nedavnog izlaska na
intervenciju kod izbijanja požara u Vadini, zatim kod sudara u Luki i još nekoliko intervencija. Vijećnica
Marija Berislavić obavještava vijećnike o održanom danu otvorenih vrata, koje je DVD Luka organizirao
u suradnji s DVD-om Bistra i Osnovnom školom Luka s ciljem informiranja i uključivanja što većeg broja
djece. Vijećnica Marija Berislavić još kaže da je predsjednik DVD-a Luka dobio prijenosno računalo i da
se trenutno provodi edukacija članova vezano za elektronički sustav Vatronet.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar predlaže da se uredi autobusna stanica u
Žejincima, odnosno da se postavi nadstrešnica. Vijećnik Tomislav Ferenčak predlaže da se isto napravi
i na autobusnoj stanici u Pođunđeku. Vijećnik Mladen Božić pohvaljuje načelnika za iscrtanu zebru
između autobusne stanice u Luki i crkve.
Vijećnica Marija Berislavić pita kakav je stav općine o trenutnom natječaju za izbor ravnatelja
Osnovne škole Luka. Zamjenica načelnika Valentina Postružin odgovara da je utvrđena lista kandidata
koji su se prijavili na natječaj. Načelnik dodaje da su članovi školskog odbora tri člana iz Osnovne škole
– jedan iz Vijeća zaposlenika i 2 od Učiteljskog vijeća, zatim da su tri člana imenovana od strane
osnivača i da je jedan član od Vijeća roditelja.
Predsjednik Općinskog vijeća zatvara sjednicu.

Sjednica završava u 21,40 sati.

KLASA:021-01/17-10
URBROJ:238/39-01-18-12
Luka, 30. 11. 2018.

Zapisničarka

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Marija Kanceljak
Željko Kostanjčar
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