
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 29.06.2021. godine sa 

početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, 

Kolodvorska 52D. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Taradi, pozivom broj: Klasa:021-

05/21-01/15, Ur.broj:2109-06-21-01 od 24.06.2021. godine. 

  

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Mladen Taradi, Zlatko Ružić, Branko Međimurec, Paula 

Markati, Jurica Purić, Zoran Strahija, Mladen Čavlek, Vladimir Sabol, Božidar Kolarić, 

Tomica Strahija, Damir Far, Snježana Pongrac i Franjo Jančec. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, djelatnice Ivona Lepen, Romana Kovač i Silvija Habuš, te 

predstavnici javnog priopćavanja. 

Sjednici je također prisustvovala Margareta Zadravec. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 13 

vijećnika. 

 

Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Mladen Taradi je 

u 20,04 sati otvorio aktualni sat. 

Tomica Strahija čestita načelniku na ponovnom izboru, te mu upućuje pitanje - zbog čega 

niste dali naknadu gđi. Pongrac u mandatu kad je obavljala dužnost zamjenice načelnika, ili 

joj dali radno mjesto kako ne bi došlo do toga 

Miljenko Horvat odgovara da je bilo dogovoreno da zamjenik načelnika volontira bez 

naknade i to je znala. Radna mjesta ne rješavamo kroz politiku. Očito da se sad gospođi 

omogućilo da dobije 

Zoran Strahija dostavio je izlaganje u pismenom obliku, kako bi se unijelo u zapisnik: 

„Čestitke gosp. Taradiju da nezasluženom izboru za predsjednika OV uz pomoć žetončića po 

imenu Snježana Pongrac. 

 

Ali ipak glavna zvijezda "prijelaznog roka" je upravo ta Snježana Pongrac. Za napraviti nekaj 

takvoga moraš biti stvarno posebna sorta. 

 

Politički kriminal. To je termin kojega smo se naslušali na državnoj razini, u nekim županijama 

i gradovima. Naivno sam mislio da je naša sredina pošteđena raznoraznih Sauchi, Opačički, 

evo zadnje Hrelje i ostalog političkog taloga na hrvatskoj političkoj sceni, ali Snježana Pongrac 

se pobrinula da i naša općina bude na tom žalosnom popisu. 

 

Dopustite mi da citiram mještane Hodošana koji su mi se javili nakon ovog sramotnog poteza 

Snježane Pongrac: 

Mještanka Hodošana: "Iskreno, sramota me kaj mi je rodbina." 

Mještanin Hodošana: "Jedva čekam kaj ju sretnem na vulici kaj ji pljunem v lice!" 

Mještanin Hodošana: "Nije niti čudo kaj nam je država takva kakva je kad su i njezini 

zaposlenici takvi prevaranti i lažljivci!" 

Mještanka Hodošana: "Jadni njezini unuki... Pa sva deca v školi budu im govorila da im je baka 

lažljivka..." 

itd...itd... 

 

Meni osobno je, uz činjenicu da nas je Snježana Pongrac pokrala i lagala, zastrašujuća pomisao 



da je ona s svojim izabranim kolegama sa liste sjedila do zadnjeg trenutka prije vijeća i 

dogovarala rad i organizaciju vijeća da bi samo nekoliko minuta poslije toga izdala sve svoje 

kolege, otkrila svoju laž i nečasne namjere. Posebno zastrašujuća je bila rečenica koju je izrekla 

nakon toga, a ona je glasila: "Pa nebreju stalno jedni te isti voditi Općinu, nek ve malo oni 

delaju (misleći na kolege s hdz-a)!" Analizirajući tu rečenicu lako se da zaključiti kako je 

Snježana Pongrac izvrnula volju birača koji su dali povjerenje listi na kojoj je bila i svojim 

tumačenjem toga povjerenja jednostavno obavila veliku nuždu na mještane i njihovu volju. 

Podsjećam da je lista na kojoj je bila Snježana Pongrac ostvarila apsolutnu većinu, odnosno ima 

apsolutno pravo na mjesto predsjednika vijeća, i to pravo je Snježana Pongrac svojom laži i 

prevarom toj listi, odnosno njezinim biračima i ukrala. 

 

Politički mentor i učitelj Snježane Pongrac je za nju, prije 8-10 godina, govoril da je ona 

sljedeća politička zvijezda u općini, politički kapacitet za budućnost, osoba koja bude obilježila 

politiku v općinu. Iako se NIKAD s njim nisam politički slagal, moram priznati da je ovaj put 

stvarno bil u pravu. Samo politička zvijezda kak je Snježana Pongrac može ujediniti skoro cijelu 

općinu. Ali ujedinila ju je u osudi za njezine postupke i mještani Hodošana i općine su glasno 

poručili: SRAMOTA! 

 

I evo samo jedna anegdota za kraj, da vam dočaram kakva je u biti zvijezda Snježana Pongrac... 

Vrijeme je nogometnog prvenstva i s svojim prijateljima i društvom gledam utakmice na terasi 

na igralištu u Hodošanu. Puna terasa je ljudi, djece, super je atmosfera, pogotovo dok Hrvatska 

dobro igra... Na poluvremenu se dvoje mojih poznanika dogovaraju za prodaju-kupnju auta... 

U jednom trenutku konačno jedan pita drugoga: No, za kulko prodaš toga auta?, a drugi mu 

odgovara: Evo, daj 4 i pol Snježane Pongrac i auto je tvoj! Cijela terasa, svi oni ljudi koji su 

tam bili počeli su se glasno smijati... Snježana Pongrac je stvarno zvijezda.“ 

 

Postavlja pitanje načelniku kako misli da bude funkcionirao rad općine, odnosno kako uskladiti 

rad općinskog vijeća i načelnika? 

Načelnik odgovara da će on održavati moralnu vertikalu, a kako bude vijeće radilo i prihvaćalo 

odluke, to je njihova stvar. Jedino mi je žao što je iza mene bio čovjek koji me izdao. 

 

Snježana Pongrac objašnjava da ona ne mrzi nikoga, niti nije nikog izdala. Već godinama 13 

ljudi odlučuje u omjeru 7:5. Nisam ništa primila, k meni može doći DORH i vidjeti svu 

imovinu. Što se tiče zapošljavanja, znala sam reći načelniku da me oslobodi pošte, u slučaju 

da zatreba čistačica. 

Zlatko Ružić pita načelnika čega se tako boji, ja mislim da budemo odlično surađivali.  

Miljenko Horvat je na to rekao – do sada ste 8 godina bili protiv svih odluka, projekata koje 

sam predlagao. 

Na pitanje Zlatka Ružića da li postoji građevinska dozvola za dječji vrtić u Hodošanu, 

načelnik odgovara da vijećnik treba zatražiti uvid zakonskim putem, a da je predsjednik vijeća 

vidio građevinsku dozvolu. 

Franjo Jančeca zanima zakonska obveza financiranja DVD-a. Zadnja sjednica, održana prije 2 

godine na kojoj su bili predstavnici DVD-a iz svih naselja je bila prekinuta, načelnik nas je 

otjerao i rekao da će dati svakom društvu kako on hoće. Ove godine je održan sastanak na koji 

DVD Palinovec nije bio pozvan. Ove godine su nabavljena 3 vozila i to za Donji Kraljevec i 

Donji Pustakovec, o tome vatrogasna zajednica nije imala prijedloge. DVD Donji Pustakovec 

nema osposobljenog niti jednog člana, drugi problem je što nema dovoljno liječničkih 

pregleda. Zatražio je pismeni odgovor o financiranju svih DVD-a na osnovu zakona u zadnjih 

8 godina.  

Zatim je zatražio pismeni odgovor za financiranje svih udruga, koliko imaju ukupno prihoda, 



koliko im je isplaćeno iz općine, koliko imaju članova i to za 2019.g. 

Miljenko Horvat je rekao da su se za DVD Palinovec pripremali projekti za prijavu na mjeru 

7.4.1, ali su bili izbačeni.  

Zadnji sastanak je bio održan s onim DVD-ima čiji su vatrogasni domovi u vlasništvu općine, 

a prije dvije godine dok su se počeli međusobno svađati, zamolio sam da napuste prostoriju. 

Nastavio je Franjo Jančec i rekao da je projekt koji se pripremao trebao ići preko LAG-a, te 

da je zvao LAG i da su mu rekli da može ići samo jedan projekt iz svake općine, te da općina 

već ima jedan projekt. Za naš projekt je načelnik odabrao firmu koja je trebala unijeti podatke 

u aplikaciju, oni nisu na vrijeme odradili a sad sam ja kriv. 

Načelnik ističe da je za prijavu na LAG-u uvjet vlasništvo, prijavio se Dom Hodošan. 

Mladen Čavlek je rekao kako mladi napuštaju općinu, te pita kakvu smo im poruku poslali s 

ovakvom politikom, jer više nije u pitanju novac, već moral i poštenje. 

Mladen Taradi smatra da mladi odlaze zbog posla, zbog nedostatka stambene zone. Ne bi 

prihvatio da ništa ne valja s radom vijeća. 

Branko Međimurec je postavio 2 pitanja: da li je u planu proširenje stambene zone i koliko je 

općina unazad osam godina povukla EU sredstava, jer smatra da su druge JLS povukle puno 

više. 

Načelnik je na prvo pitanje odgovorio da se predviđa proširenje stambene zone, a za 2. pitanje 

je rekao da će se dostaviti pismeni odgovor. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 20,32 sati zaključio aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice.  

Tomica Strahija je rekao da je u zapisniku vidljivo da smo kod glasanja za zamjenike 

predsjednika vijeća, glasali za Ružića 13 vijećnika, a za Kolarića 7 vijećnika. 

Franjo Jančec imao je primjedbu na zapisnik na tč. 4. -  rekao je da je prilikom glasanja 

predsjedatelj dao na glasanje „za“ i „protiv“, a nije pitao da li ima suzdržanih. A da je 

suzdržani glas bio pribrojen kao „protiv“. 

Izvod sa konstituirajuće sjednice je usvojen sa 11 glasova ZA . 

 

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

ostala pitanja, prijedlozi i informacije, te daje na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

1. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja, 

2. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za proračun, 

3. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g., 

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

2021.g., 

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

    komunalne infrastrukture za 2021.g.,  

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

    infrastrukture za 2021. g., 

e) Plan razvojnih programa, 

4. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja Dječjeg 

vrtića u Hodošanu“ 

5. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i 

dogradnja građevine društvene namjene - Dom kulture u Donjem Kraljevcu“ 



6. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja 

 

Predsjednik OV je rekao da imamo 2 prijedloga za imenovanje Odbora: 

1.prijedlog vijećnika Božidara Kolarića, Tomice Strahija, Damira Fara, Vladimira Sabola i 

Mladena Čavleka da se za predsjednika Odbora imenuje Božidar Kolarić, a za članove Igor 

Ivković i Domagoj Štefan. 

 

2.prijedlog vijećnika Mladena Taradija, Zlatka Ružića, Branka Međimurca, Paule Markati, 

Jurice Purić i Franje Jančeca da se za predsjednika Odbora imenuje Zlatko Ružić, a za 

članove Igor Ivković i Božidar Kolarić. 

 

Predsjednik daje na glasanje 1. prijedlog – „za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“, te 

predsjednik konstatira da je većinom glasova za predsjednika Odbora za statutarno-pravna 

pitanja izabran Božidar Kolarić, a za članove Igor Ivković i Domagoj Štefan. 

 

Klub vijećnika je zatražio stanku od 5 minuta. 

 

TOČKA 2. 

 Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za proračun 

 

 

Predsjednik OV je rekao da imamo 2 prijedloga za imenovanje Odbora: 

1.prijedlog vijećnika Božidara Kolarića, Tomice Strahija, Damira Fara, Vladimira Sabola i 

Mladena Čavleka da se za predsjednika Odbora imenuje Zoran Strahija, a za članove Mladen 

Čavlek, Tomica Strahija, Margareta Zadravec i Paula Markati. 

 

2.prijedlog vijećnika Mladena Taradija, Zlatka Ružića, Branka Međimurca, Paule Markati, 

Jurice Purić i Franje Jančeca da se za predsjednika Odbora imenuje Mladen Taradi, a za 

članove Margareta Zadravec, Paula Markati, Mladen Čavlek i Tomica Strahija. 

 

Predsjednik daje na glasanje 1. prijedlog – „za“ je glasalo 6 vijećnika, 1 „protiv“ i 6 

„suzdržano“. 

Zatim daje na glasanje 2. prijedlog – „za“ je glasalo 7 vijećnika, 3 „protiv“ i 3 „suzdržano“ te 

predsjednik konstatira da je većinom glasova za predsjednika Odbora za proračun izabran 

Mladen Taradi, a za članove Margareta Zadravec, Paula Markati, Mladen Čavlek i Tomica 

Strahija. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g., 

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

2021.g., 

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

    komunalne infrastrukture za 2021.g.,  

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



    infrastrukture za 2021. g., 

            e) Plan razvojnih programa 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Tomica Strahija i Franjo Jančec. 

Predsjednik daje na usvajanje I. izmjene i dopune Proračuna za 2021..g. sa pripadajućim 

programima. „Za“ je glasalo 13 vijećnika. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja Dječjeg 

vrtića u Hodošanu“ 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u 

projekt „Izgradnja Dječjeg vrtića u Hodošanu“. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i 

dogradnja građevine društvene namjene - Dom kulture u Donjem Kraljevcu“ 

 

Nazočni vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u 

projekt „Rekonstrukcija i dogradnja građevine društvene namjene - Dom kulture u Donjem 

Kraljevcu“. 

 

TOČKA 6. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Tomica Strahija upućuje pitanje predsjedniku vijeća zbog čega nisu bili vijećnici obaviješteni 

za polaganje vijenca povodom Dana antifašističke borbe. 

Mladen Taradi odgovara da je dogovorio s načelnikom da se napravi protokol svih događanja 

i gdje će se objaviti. A da je za polaganje vijenca bilo objavljeno na Studio M i na općinskim 

stranicama. 

Zatim je Tomica Strahija rekao da treba provjeriti zašto nema zastava na kafićima kad su 

državni praznici. 

Miljenko Horvat je rekao da kroz 8 godina nije dožvio da HDZ glasa za njegove programe, a 

sada su glasali bez pitanja – zanima ga u čemu je stvar. 

Mladen Taradi poziva vijećnike na slikanje. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 20,59 sati završava sjednicu. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 

 

 

 

 

 


