
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 22.10.2021. godine sa 

početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, 

Kolodvorska 52D. 

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

05/21-01/35, Ur.broj:2109-06-21-01 od 15.10.2021. godine. 

  

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

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

Damir Far, Snježana Pongrac i Franjo Jančec. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, ravnateljica dječjeg vrtića Sandra Vlah, djelatnici 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 12 

vijećnika. 

 

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

u 19,01 sati otvorio aktualni sat. 

Načelnik je podnio kratki izvještaj -  počeli su radovi na cesti u Hodošanu u Vinogradskoj 

ulici, gradi se pješačka staza.  Prošle godine je procijenjena vrijednost Javne nabave na 

Društvenom domu Hodošan iznosila 500.000 kn, upitno je što će se sada desiti zbog porasta 

cijena. Provelo se za park u Murskoj ulici. 

Na pitanje Tomice Strahija da li će se financirati kontrola tla, načelnik odgovara da se ove 

godine neće, jer se prošle pa će se opet iduće. 

Branko Međimurec veli da mu je upućeno puno pitanja od strane mladih za internet, za 

postavljanje i uvođenje optičkog interneta. Sve više je zaraženih i pitanje kad će se prijeći na 

online nastavu a kad se više njih priključi na postojeći internet u tim naseljima, dolazi do pada 

sustava i zagušenja. Susjedne općine već imaju optički internet, kao i poslovni subjekt na 

početku Donjeg Kraljevca – zašto se nije povukao optički kabel kroz cijelu općinu i planira li 

Općina uopće optički kabl za brzi internet kroz Općinu Donji Kraljevec? 

Miljenko Horvat odgovara da bi nam trebalo milijun kuna i to za zračni kabel, koji nije baš 

kvalitetan. Ove godine HT vuče kablove optičkog interneta kroz Donji Kraljevec, Sveti Juraj 

u Trnju i Donji Pustakovec i oni bi do kraja godine trebali biti provučeni kroz sve ulice, kako 

je obećano od strane HT-a i to besplatno u njihovom razvojnom ciklusu. Palinovec je najgore 

povezan. Probali smo to riješiti s dvije spojne točke unutar Palinovca i mislim da smo jednim 

dijelom riješili te se nadam da će se kroz godinu dana ipak sve riješiti i u Palinovcu .Do sada 

smo imali mogućnost spajanja brzog interneta preko Magića. Općina neće ulagati svoj novac 

u tuđu infrastrukturu. 

Zatim Branko Međimurec postavlja predsjedniku vijeća – ima saznanje da je MO Donji 

Kraljevec održao sastanak za proširenje stambene zone Istok, zanima ga kakvi su zaključci 

doneseni? 

Mladen Taradi odgovara da su pozvali sve vlasnike zemljišta, nisu se svi odazvali, te im je 

bilo predstavljeno proširenje stambene zone. Većina ih je za prodaju, neki još nisu, pa će se 

napraviti još jedan sastanak s njima i vlasnicima koji nisu mogli doći. Uz postojeće igralište, 

to bi bila jedna lijepa cjelina. 

Nastavio je Miljenko Horvat i rekao da je to produžetak politike koju vodi općina, nadam se 

da ti razgovori vode do realizacije. Dok se ne riješi pitanje čestice koja vodi do ceste, neće se 



moći ništa napraviti. 

Franjo Jančec je rekao da je na prošloj sjednici postavio pitanje zašto se ne isplaćuju sredstva 

vatrogasnim društvima do 15. u mjesecu, a da su svi vijećnici dobili pismeni odgovor 

načelnika u kojem je objašnjen način kako se sredstva isplaćuju. Pokrenuo je to pitanje preko 

Hrvatske vatrogasne zajednice i doći će inspekcija. 

Zatim je rekao da u zadnje tri godine nema ni jedne ekipe mladih u nogometnim klubovima. 

Načelnik objašnjava za isplate vatrogasnim društvima da nije pitanje „zašto“, nego „kako“ se 

sredstva isplaćuju, te da se čuo sa inspektorom koji je rekao da bi se unutar jedinice lokalne 

samouprave trebala osnovati vatrogasna zajednica. Sva sredstva koja smo obavezni isplatiti su 

isplaćena. Što se tiče nogometnih klubova, rekao je da su oni udruge i ako trebaju imati 

pomladak, to nije stvar općine. Pokušali smo napraviti školu nogometa, ali se nisu odazvali 

predsjednici. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 19,14 sati zatvara aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 3. sjednice, koji je jednoglasno 

usvojen. 

 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

1. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za sport, 

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća 

            Centra dr. Rudolfa Steinera, 

3. Prijedlog odluke o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića «Ftiček», 

4. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Dogradnja Dječjeg vrtića Ftiček 

u Donjem Kraljevcu“, 

5. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača Općine Donji Kraljevec, 

6. Informacija o novom Cjeniku pogrebnih usluga, 

7. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za sport 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za imenovanje Odbora za sport: 

Predsjednica – Paula Markati 

Članovi – Franjo Jančec i Nenad Tisaj. 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 5 „suzdržano“, te predsjednik konstatira da je prijedlog 

prihvaćen. 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća 

            Centra dr. Rudolfa Steinera 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su odlučili da se u Upravno vijeće Centra dr. Rudolfa Steinera, 

kao predstavnici Osnivača Općine Donji Kraljevec imenuju Domagoj Štefan za zamjenika 

predsjednika i članovi – Dejan Borović i Mladen Čonka. 

 

TOČKA 3. 



 Prijedlog odluke o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića «Ftiček» 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Sandra Vlah. 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog odluke o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja 

dječjeg vrtića «Ftiček». „Za“ je glasalo 12 vijećnika, te konstatira da je prijedlog jednoglasno 

usvojen. 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Dogradnja Dječjeg vrtića Ftiček 

u Donjem Kraljevcu“ 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Zlatko Ružić, Sandra Vlah i Franjo Jančec. 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Općine Donji Kraljevec a koje se odnosi na „Rekonstrukciju građevine javne i 

društvene namjene (predškolska ustanova) 2.b. skupine- dogradnja dječjeg vrtića“. „Za“ su 

glasali svi vijećnici, te konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača Općine Donji Kraljevec 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su odlučili da se u Savjet potrošača Općine Donji Kraljevec 

imenuje Margareta Zadravec za predsjednicu i članovi: Kristijan Vuk, Zlatko Polišanski i 

Zlata Tota. 

 

TOČKA 6. 

 Informacija o novom Cjeniku pogrebnih usluga 

 

 Mladen Taradi predlaže da Općinsko vijeće donese odluku da se ne slažemo s povećanjem 

cijena. 

Miljenko Horvat je rekao da se o svemu odlučuje u Prelogu, imamo 2 % udjela u vlasništvu. 

Suglasnost izdaje načelnik. 

Na pitanje Branka Međimurca tko je u Nadzornom odboru Pre-koma, načelnik odgovara da 

nije nitko iz naše općine, već da je trenutno predstavnik Općine Donji Vidovec ispred općina, 

a sve ostalo Prelog. 

Predsjednik OV predlaže da se Pre-komu pošalje negativan odgovor i prijedlog daje na 

glasanje. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 7. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Damir Far apelira da se sjednice Općinskog vijeća više ne održavaju petkom navečer, kad 

ljudi imaju druge planove, putuju i slično.  

Zatim je primijetio da u Odluci za Savjet potrošača nedostaje jedan član. Mladen Taradi je na 

to rekao da će se odluka dopuniti naknadno. 

Zlatko Ružić informirao je prisutne o prijedlogu o kojem se raspravljalo na MO Hodošanu za 

prodaju zemljišta Dodleku.  

Načelnik je rekao da je došla ponuda da se kupi dio zemljišta, tako dugo dok mjesni odbor ne 

donese odluku o prodaji, neće ići na Općinsko vijeće. 

Zatim Zlatko Ružić objašnjava što je predlagao na sjednici MO -  da se ostavi glavni ulaz, 



možda će se renovirati Društveni dom, pa da se uz Kitro ostavi prostor širine 5m za izlaz. 

Franjo Jančec je rekao da je krajnje vrijeme da ga se prestane blatiti. DVD Palinovec je 

zadnjih pet godina najbolje vatrogasno društvo u Međimurskoj županiji, a unazad 10 godina 

ima najjače natjecateljske ekipe na razini Republike Hrvatske. Načelnik je rekao da imamo 

50.000 kn na žiro-računu, to su članovi sam zaradili. Općina nas uopće financijski ne prati. 

Na prošloj sjednici je vijećnik dao zamolbu načelniku za financiranje državnog natjecanja, ali 

nismo dobili ništa. 

Bili smo jedini DVD na državnom natjecanju od četiri ekipe. Ženska A ekipa, plasirala se na 

Olimpijadu i ostale ekipe ostvarile su dobre rezultate. Svi mediji su nas popratili jedino 

Općina Donji Kraljevec nije napisala niti jednu rečenicu o našim uspjesima. 

Ne želim da se blati ime DVD-a Palinovec, na gašenju požara u Donjem Hrašćanu bilo je 32 

vatrogasca iz Palinovca. 

Mladen Taradi apelira da se takvi događaji medijski poprate, te napomenuo da uskoro izlazi 

godišnji Glasnik, pa da se tamo uvrsti članak. 

Miljenko Horvat ističe da nikad nije bio problem DVD Palinovec - pratili smo ih na svim 

državnim natjecanjima (Zadar, Pula) ovih osam godina kako sam načelnik, davali smo im 

sredstva za natjecanja, kao i novac za kupovinu majica, šljemova, novih cijevi… Druga je 

stvar što se sad predsjednik DVD-a počeo baviti politikom, a u članku 65. Zakona o 

vatrogastvu stoji da se striktno zabranjuje vatrogascu baviti politikom unutar društva. DVD je 

jedno pitanje, on kao osoba je drugo pitanje. Nećemo više uopće raspravljati o DVD-u. Sve 

što je trebalo, bilo je doći do mene i reći mi „Trebamo toliko i toliko novca za natjecanje“. Što 

treba financirati, koliko treba financirati, za što sve trebate novac? Jeste napisali u zahtjevu 

što sve trebate i koliko novca trebate?  

Nastavio je Franjo Jančec i rekao da načelnik ne želi komunicirati s njim. Zamjenik je 3 puta 

slao zahtjev za potvrđivanje zapovjednika. 

Mladen Taradi konstatira da nam svima nedostaje komunikacije i dobre volje, ovako se ode u 

drugu krajnost. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 20,01 sati zaključuje sjednicu. 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 

 


