
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 21.04.2022. 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-

05/22-01/, Ur.broj:2109-6-01-22-1 od 10.12.2021. godine. 

  

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

Markati, Margareta Zadravec, Snježana Pongrac, Božidar Kolarić, Damir Far, Vladimir Sabol, 

Tomica Strahija i Franjo Jančec. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, ravnateljica dječjeg vrtića Sandra Vlah, ravnateljica Centra dr. 

Rudolfa Steinera Dijana Posavec, djelatnici Kristina Janković Ružić, Romana Kovač, Robert 

Balent i Silvija Habuš, te predstavnici javnog priopćavanja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 10 

vijećnika. 

 

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

u 19,01 sati otvorio aktualni sat.   

Margareta Zadravec postavlja dva pitanja načelniku – u industrijskoj zoni Sjever još uvijek 

postoje neiskorištene parcele. Koliko naplaćujemo komunalnu naknadu i koliko vlasnika je 

podmirilo obavezu, te da li se naplaćuje naknada za neizgrađeno zemljište.  

Drugo pitanje je bilo vezano za dogradnju dječjeg vrtića, prošli put ste odgovorili da je 

završila javna nabava i da za 2 tjedna započinju radovi, a još se nije počelo s gradnjom. 

Načelnik odgovara za neizgrađene parcele u industrijskoj zoni, da smo prije 2 godine uveli 

naknadu za neizgrađeno građevinsko zemljište, a podatak koliko je naplaćeno ćemo dati u 

pismenom odgovoru. 

Za dogradnju dječjeg vrtića je rekao da je potpisani ugovor s izvođačima radova, jučer je 

obavljeno uvođenje u posao i do 30.08. će biti završeni radovi. 

Paula Markati je iznijela podatke o anketi koju je provela na facebooku o uvođenju optičkog 

interneta – u dva dana 80 osoba je glasalo ZA, 2 protiv i 1 treba više informacija. Zanima ju 

da li će načelnik promijeniti odluku o ulaganju u optički internet. Na što je načelnik rekao da 

neće ulagati u tuđu imovinu i da nam je bitnije ulaganje u dogradnju dječjeg vrtića, odnosno u 

izgradnju vrtića u Hodošanu. 

Zlatko Ružić veli da je bilo održano otvaranje ponuda za poljoprivredno zemljište, pitanje za 

načelnika zašto se nisu uključili i voćnjaci u Hodošanu? A načelnik odgovara da su ugovori za 

zakup voćnjaka vrijedili u vrijeme kad se radio Program raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem, to će ići u sljedećem Programu. 

Nastavio je Zlatko Ružić i konstatirao da će to zemljište biti napušteno, zanima ga da li će se 

što poduzeti da se voćnjak iskrči. Ljudi trebaju zemlju. 

Miljenko Horvat objašnjava da je dalje sve na poljoprivrednoj inspekciji, odnosno na državi.  

Nema šanse spasiti voćnjak, slijedi krčenje i čišćenje terena, ali pitanje je na čiji trošak. Mi 

zastupamo državne interese i ona daje na raspolaganje. Korisnika smo prijavili DORH-u zbog 

četiri godine neplaćene najamnine, dalje ne ovisi o nama. 

Branko Međimuec je rekao kako je MO Donji Kraljevec u više navrata uputio odluke o 

uređenju centra mjesta i pješačkog prijelaza preko pruge, te ga zanima kada će se riješiti 

kanalizacija u Kolodvorskoj ulici? 

Načelnik odgovara da se vode razgovori sa HŽ-om oko uređenja prijelaza, vremenom će se 



riješiti. Zatim je rekao da su stanari Kolodvorske dobro upućeni, bile su i Međimurske vode 

vani, kolektor će se graditi po novom projektnom sistemu, u sklopu aglomeracije Goričan, 

računam negdje za 2 godine. 

Branko Međimurec je rekao da je prema Izvješću o izvršenju Programa građenja bilo 

planirano za nerazvrstane ceste 200.000 kn, a utrošeno 806.452 kn. U ulici Braće Radića već 

duže problem s oborinskim vodama, a sada su se asfaltirale Cvjetna ulica i Augusta Šenoe. Da 

li su se našla sredstva zbog hitnosti ili izbora? 

Miljenko Horvat odgovara da Cvjetna ulica nije imala asfalt, bila je potrebna sanacija. U 

Braće Radića je dobar asfalt, samo treba odvodnja oborinskih voda. Svake godine saniramo 

po 2-3 ulice. 

Zlatko Ružić je rekao da je načelnik bio prisutan na obilježavanju rođendana kod dvije 

najstarije osobe u općini, u Donjem Hrašćanu i Svetom Jurju u Trnju. U Hodošanu smo imali 

Rozu Blagus staru 102 godine i mislim da je i ona zavrijedila da je posjeti načelnik. 

Načelnik je na to rekao da kad nas obitelji obavijeste popratimo. 

Margareta Zadravec smatra da bi bilo fer da nas načelnik upozna s novom pročelnicom, te je 

zanima zašto je ploča dolje za drugi odjel, a nije raspisan novi natječaj za pročelnika.  

Nastavio je načelnik i rekao da je pročelnica Kristina Janković Ružić, da će je vijećnici 

upoznati kroz rad i nada se da će biti uspješna. Natječaj za drugog pročelnika ćemo raspisati 

kad budemo imali nekoga na obzoru. 

Na pitanje Zlatka Ružića u vezi prodaje dvorišta g. Dodleku, načelnik odgovara da se nije 

miješao u odluke MO Hodošan. Zlatko Ružić je nadodao da treba ispitati što je na čijem 

terenu. 

Kako više nije bilo pitanja predsjednik u 19,24 sati zatvara aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 7. sjednice, koji je jednoglasno 

usvojen. 

 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik  predlaže da se tč. 9. skine s dnevnog reda, 

a ostale točke da se pomaknu. Načelnik objašnjava da se dio imovine OŠ Hodošan nalazi na 

k.o. Čehovec i neće stići riješiti suglasnost od Grada Preloga, te odustaju od projekta. 

Predsjednik daje  na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Obračun proračuna od 01.01.2021.-31.12.2021.g., 

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g, 

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.g., 

            c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 

                D. Kraljevec u 2021.g., 

            d) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i 

                 uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g, , 

            e) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata 

                komunalne infrastrukture za 2021.g., 

2. Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te pokriću manjka Proračuna 

Općine Donji Kraljevec za 2021.g., 

3. Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2021.g., 

4. Financijski izvještaj dječjeg vrtića „Ftiček“ za 2021.g., 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec, 

6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području k.o. Palinovec, 



7. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području k.o. Donji Pustakovec, 

8. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja, 

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Uprave groblja: 

a) Uprave groblja Donji Kraljevec, 

b) Uprave groblja Hodošan, 

10. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

Obračun proračuna od 01.01.2021.-31.12.2021.g., 

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g, 

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.g., 

      c)   Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 

             D. Kraljevec u 2021.g., 

      d)    Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i 

              uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g, , 

      e)   Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata 

              komunalne infrastrukture za 2021.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Franjo Jančec i Mladen Taradi 

Predsjednik daje na usvajanje Obračun proračuna s pripadajućim programima, koji je 

jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te pokriću manjka Proračuna 

Općine Donji Kraljevec za 2021.g. 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te 

pokriću manjka Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2021.g. 

 

TOČKA 3. 

 Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2021.g. 

 

Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu ustanove 

Centar dr. Rudolfa Steinera za 2021. godinu, sa prihodima od 1.071.581,89 kn i rashodima od 

1.002.532,78 kn. 

 

TOČKA 4. 

 Financijski izvještaj dječjeg vrtića „Ftiček“ za 2021.g. 

 

Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec jednoglasno je prihvatilo Financijsko izvješće dječjeg 

vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec sa prihodima 2.234.010,32 kn i rashodima 2.224.368,94 kn. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec 

 

U Upravno vijeće dječjeg vrtića „Ftiček“, kao predstavnici Osnivača Općine Donji Kraljevec 

imenuju se: Predrag Brezničar, za predsjednika i za članove Ivana Tota i Božidar Fajić. 



TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području k.o. Palinovec 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Margareta Zadravec, Vladimir Sabol i Franjo 

Jančec. 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog da se raspiše natječaj za prodaju nekretnine na području 

k.o. Palinovec. „Za“ su glasali svi vijećnici. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području k.o. Donji Pustakovec 

 

Jednoglasno je odlučeno da se raspiše natječaj za prodaju nekretnine na području k.o. Donji 

Pustakovec. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja 

 

Na prijedlog Odbora za odabir prijedloga za javna priznanja, nazočni vijećnici donijeli su 

jednoglasnu odluku da se javna priznanja za 2021. g. dodijele slijedećim osobama: 

Grb Andriji Ilijašu – za dugogodišnji rad na području vatrogastva i posebni doprinos u 

promicanju DVD-a Hodošan i Općine Donji Kraljevec u inozemstvu 

 

PLAKETA: ŠRD „TRNAVA“ Hodošan, NK „BORAC“ Donji Hrašćan, ZEU „PRODE“  i 

IVAN TKALEC iz Palinovca. 

 

TOČKA 9. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Uprave groblja: 

a) Uprave groblja Donji Kraljevec 

b) Uprave groblja Hodošan 

 

U Upravu groblja Donji Kraljevec i Hodošan je umjesto Ivone Lepen imenovana Kristina 

Janković Ružić. 

 

TOČKA 10.  

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

  

Miljenko Horvat informirao je da će se 6., 7. i 8. svibnja obilježiti Dani općine. 

Na pitanje Mladena Taradija za uređenje župnog dvora, načelnik je objasnio da su danas 

postavili drugu kuhinju. Općina je platila grijanje ukupno 120.000 kn, a biskupija je kupila 20 

kreveta, ormare i 2 kuhinje sveukupne vrijednosti oko 150.000 kn.  

Zlatko Ružić je rekao da mažoretkinje idu u Španjolsku na europsko prvenstvo, da li će ih 

općina financirati. A načelnik je odgovorio da će dobiti nagradu dva puta po 2.000,00 kn i 

isplatiti će im se prema programu financiranja udruga. 

Margaretu Zadravec zanima zašto već 2 sjednice nema Studia M za snimanje sjednice. 

Mladen Taradi pita što je s natječajem za elektroničke medije? Miljenko Horvat je rekao da 

smo danas završili s natječajem i rasporedili sredstva. 

U 19,57 sati završena je sjednica. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 


