
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 09.06.2022. godine s 

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:024-

02/22-01/03, Ur.broj:2109-6-01-22-1 od 03.06.2021. godine. 

  

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

Markati, Margareta Zadravec, Božidar Kolarić, Damir Far, Vladimir Sabol, Mladen Čavlek, 

Tomica Strahija, Snježana Pongrac i Franjo Jančec. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni i: 

Načelnik Miljenko Horvat, djelatnici Kristina Janković Ružić, Robert Balent, Romana Kovač i 

Silvija Habuš, te predstavnici javnog priopćavanja. 

 

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. Pozdravio je sve prisutne te je istaknuo da je postavljena 

govornica te zamolio govornike da istu koriste sa svrhom bolje snimke za isječke za vijesti koje 

će se emitirati u sklopu programa radija Studia M. 

 

Načelnik je podnio izvještaj o radovima od prošle sjednice.  

Započela je dogradnja Dječjeg vrtića „Ftiček“ u Donjem Kraljevcu, izvedeni su temelji, sutra 

se počinju montirati zidovi, planiran je završetak radova do 1. rujna ove godine. Tehnix d.o.o. 

će kupiti i donirati namještaj za dograđene prostorije vrtića. 

Pri kraju su radovi na Društvenom domu u Hodošanu, napravljen je tehnički pregled te se 

otklanjaju nedostaci.  

Završena je rekonstrukcija Vinogradske ulice u Hodošanu, s novim asfaltom i pješačkom 

stazom.  

Napisana je prijava projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Hodošanu. 

26.04.2022. obavljen je izvanredni inspekcijski nadzor Hrvatske vatrogasne zajednice po 

prijavi jednog predsjednika DVD-a. Načelnik je pročitao zapisnik inspekcijskog nadzora. 

Općina će Zajednici DVD-a Općine Donji Kraljevec davati sredstva za financiranje vatrogasne 

djelatnosti prema Zakonu o vatrogastvu. Prema čl. 111. st. 2. osnovicu za izračun sredstava iz 

vlastitog proračuna, na koju se primjenjuje postotak iz st. 3.čl.111, čine nenamjenski prihodi 

proračuna grada, općine, županije odnosno Grada Zagreba ostvareni u godini koja prethodi 

godini izrade proračuna, a koju će naputkom utvrditi glavni vatrogasni zapovjednik uz 

prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija. S obzirom na to da smo planirali 

veći iznos osnovice, prema uputama inspektora ćemo za 2022. godinu izdvojiti manja sredstva 

od planiranih. 

 

Margaretu Zadravec zanimalo je hoće li s obzirom na dogradnju i proširenje objekta dječjeg 

vrtića „Ftiček“ u Donjem Kraljevcu, biti mjesta za svu djecu koja žive na području Općine u 

vrtiću „Ftiček“. Naime, roditelji čija djeca su trenutno upisana u vrtiće koji su smješteni izvan 

područja Općine su dobili obavijest da upišu djecu u vrtić u Donjem Kraljevcu, pa se postavlja 

pitanje što će biti ako su prekasno dobili obavijest te su već upisali djecu u vrtiće a koji nisu na 

smješteni na području Općine ili ako su isto propustili iz opravdanog razloga. Isto tako postavlja 



se pitanje hoće li biti mjesta i za novu djecu s obzirom na to da se doseljava puno mladih obitelji, 

te jesu li zadovoljeni svi standardi vrtića, kao što je veličina dvorišta s obzirom na veličinu 

objekta. 

Drugo pitanje bilo je vezano za financiranje udruga na temelju Javnog natječaja za udruge u 

2022. godini i to na temelju kojih kriterija su se ocjenjivali programi i kako je izabrano 

Povjerenstvo za dodjelu sredstava udrugama i kolike su njihove naknade, s obzirom na to da 

prethodnih godina nije bilo povjerenstva. Podružnici umirovljenika Donji Kraljevec je 

dodijeljeno 3.000,00 kuna, što nikako nije dostatno s obzirom na aktivnosti udruge i činjenicu 

da su neke udruge dobile više sredstava nego prošle godine. 

Miljenko Horvat odgovara vezano za upise u dječji vrtić da za sad nema opravdanog razloga 

da se netko ne upiše te da ima mjesta za svu djecu. Također, svi standardi vrtića bit će 

zadovoljeni, s obzirom na to da je u tijeku proširenje dvorišta vrtića prema školi, tako da 

vrtićanci dogradnjom objekta neće biti zakinuti za zelene površine.                                                                                            

Vezano uz Javni natječaj za udruge u 2022. godini, Povjerenstvo se biralo u skladu sa zakonom, 

članovi Povjerenstva nisu članovi udruga te su obavili posao bez naknade. Ako neka udruga 

smatra da nema dovoljno sredstava za neki projekt, može se naknadno javiti za dodatno 

sufinanciranje. Za umirovljenike se tijekom godine daju i dodatna sredstva u obliku uskrsnica 

i božićnica. 

 

Branko Međimurec ističe da susjedne jedinice lokalne samouprave dobivaju značajna sredstva 

iz fondova EU. Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec je izglasalo proračun, a s obzirom na 

to da planirani projekti nisu odobreni, opet će se morati raditi rebalans proračuna. Postavlja se 

pitanje načelniku da li upravlja Općinom, financijama i novcima mještana Općine Donji 

Kraljevec kao da su njegovi, kao dobar gospodarstvenik ili upravlja njime autoritativno, 

samovoljno, kao loš gospodarstvenik?   

Također ga zanima koliko plaća koncesiju firma koja dovozi fekalije na pročistač? 

Načelnik je odgovorio da su projekti napravljeni i kandidiraju se prema EU fondovima. Neki 

projekti nisu prošli zbog visokog stupnja razvijenosti Općine, jer smo zbog istog dobili mali 

broj bodova. Ove godine odobreno je sufinanciranje od 450.000,00 kn od Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU za dogradnju dječjeg vrtića u Donjem Kraljevcu. U ovom 

trenutku prijavljujemo nekoliko projekata – Zaželi, izgradnju dječjeg vrtića u Hodošanu i 

Društveni dom u Donjem Kraljevcu, a kad će se oni realizirati ovisi o nadležnim tijelima. Tako 

se naprimjer čekalo dvije godine rezultate za vrtić u Donjem Kraljevcu za mjeru 7.4.1. 

Za odvoz fekalnih voda dobivamo plaćeno za svaki kubik vode koji se pročisti. Nisam gledao 

koliko je do sada skupljeno. 

 

Zlatko Ružić pitao je da li se Općina javila na natječaj za projekt izgradnje dječjeg vrtića u 

Hodošanu i je li se načelnik dobro konzultirao s konzultantom s obzirom na to da na prošlom 

natječaju taj projekt nije prošao. Izgradnjom vrtića u Hodošanu, rasteretio bi se dječji vrtić u 

Donjem Kraljevcu. Pitao je i kad se misli urediti groblje u Hodošanu, na kojem još puno toga 

nedostaje. 

Načelnik je odgovorio kako je prijava za izgradnju vrtića u Hodošanu napravljena i postignut 

je gotovo maksimalni broj bodova te tu ne bi smjelo biti problema. Problem je u tome što prema 

Uputama za prijavitelje Općina može dobiti maksimalno 2,736 milijuna kuna za taj projekt, dok 

je procijenjena vrijednost ulaganja oko 6 milijuna kuna, što znači da će razliku morati 

financirati Općina. Bez obzira na sve, istaknuo je da je Općini taj vrtić prioritet i poduzet će sve 

da se ulaganje realizira. 

Vezano uz groblje u Hodošanu, uloženo je prilično novca, a nastavak uređenja odradit će se 

najvjerojatnije u jesen. Istaknuo je kako je Općina lijepo uredila groblje, uredila staze, grobnu 



kuću, sanirala je živicu koja je uništava spomenike, te da je trenutno ostala prednja strana za 

urediti. 

 

Franjo Jančec je rekao da načelnik ne poštuje zakon, samovoljno radi i moli da načelnik pročita 

zapisnik inspekcijskog nadzora Hrvatske vatrogasne zajednice.  

Mladen Taradi je zamolio da se Zapisnik putem e-maila dostavi svim vijećnicima, pitanje je 

samo kome trebaju biti isplaćena sredstva. Na što je načelnik rekao da treba biti isplaćeno 

vatrogasnoj zajednici.  

Nastavio je Franjo Jančec i rekao da sredstva nisu uplaćena na račun vatrogasne zajednice, već 

ih je načelnik samovoljno isplatio pojedinim DVD-ima. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika a 8. sjednice, koji je jednoglasno 

usvojen. 

 

Predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji 

Kraljevec, 

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

košarkaškog igrališta u Donjem Kraljevcu“, 

3. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Donji Kraljevec,  

4. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec, 

5. Prijedlog odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 

            na području Općine Donji Kraljevec, 

6. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa 

između Općine Donji Kraljevec i Općine Bale-Comune di Valle, 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića "Ftiček", 

8. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec 

 

Kristina Janković Ružić je objasnila da su se javila 3 ponuditelja za 8 čestica te da su svi 

ponuditelji zadovoljili uvjete natječaja. Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec predlaže 

Općinskom vijeću donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom 

natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Donji Kraljevec. „Za“ su glasali svi vijećnici, te predsjednik konstatira da je odluka 

donesena jednoglasno. 

 

 

TOČKA 2. 



 Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  „Rekonstrukcija 

košarkaškog igrališta u Donjem Kraljevcu“ 

 

Nazočni vijećnici donijeli su jednoglasnu odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

„Rekonstrukcija košarkaškog igrališta u Donjem Kraljevcu“. 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Mladen Taradi. 

Predsjednik daje na usvajanje Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Donji 

Kraljevec. „Za“ su glasali svi vijećnici. 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Branko Međimurec, Mladen Taradi, Margareta 

Zadravec i Kristina Janković Ružić.  

Mladen Taradi daje na glasovanje odluku o komunalnim djelatnostima Općine Donji Kraljevec. 

„Za“ je glasalo 11 vijećnika i 1 „suzdržano“, te predsjednik konstatira da je odluka usvojena 

većinom glasova. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 

            na području Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Franjo Jančec i Branko Međimurec. 

Predsjednik daje na glasanje odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 

ugovora na području Općine Donji Kraljevec. „Za“ je glasalo 10 vijećnika i 2 „protiv“, te je 

konstatirano da je odluka usvojena većinom glasova. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa 

između Općine Donji Kraljevec i Općine Bale-Comune di Valle 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili odluku o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi 

prijateljskih odnosa između Općine Donji Kraljevec i Općine Bale-Comune di Valle. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića "Ftiček" 

 

Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Ftiček". 

 

TOČKA 8. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Margareta Zadravec je rekla da su svi vijećnici dobili pismeni odgovor na njezino pitanje s 

prošle sjednice, obveze vlasnika neizgrađenih parcela u industrijskoj zoni u Donjem Kraljevcu. 



Postavlja se pitanje da li su vlasnici neizgrađenih parcela podmirili obaveze? Načelnik odgovara 

da će pismeno odgovoriti. 

Zatim Margareta Zadravec postavlja pitanje da li je Općina upoznata kad će Međimurska 

županija imenovati školski odbor koji je bitan za neometano funkcioniranje školskih aktivnosti, 

s obzirom na to da se djeca ne mogu natjecati. 

 

Zlatko Ružić, postavlja pitanje kad će Dom kulture u Hodošanu biti spreman za korištenje. S 

obzirom na to da Zoran Strahija nije prisutan na sjednici, moli načelnika da sazove sastanak 

MO Hodošan i Renata Dodleka vezan uz Dom kulture Hodošan a koji nema dovod vode i 

grijanje te koje bi se moralo izvesti na zemljištu g. Dodleka. Također ga zanima tko je njemu 

dozvolio da radi priključke komunalne infrastrukture. Načelnik odgovara da nije izveden dovod 

vode i grijanje zbog nedostatnih financijskih sredstava te da se isto planira u II. fazi radova. 

 

Na pitanje Mladena Taradija da li ima interesa za kupnju zemljišta u Palinovcu po natječaju za 

prodaju nekretnina javnim prikupljanjem ponuda, pročelnica odgovara da je tek raspisani 

natječaj, jer se čekalo da odluka općinskog vijeća stupi na snagu. 

 

Zatim je Mladen Taradi pitao kako su raspoređena sredstva po provedenom Javnom pozivu za 

financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija, na što je pročelnica odgovorila da je 

načelnik donio odluku o dodjeli sredstava, te da je potpisani ugovor s IN promocijom d.o.o. 

(emeđimurje), dok ostali odabrani kandidati nisu pristupili potpisivanju ugovora. 

 

Damir Far poziva sve prisutne 02.07. na proslavu 70 godina NK Borca. 

 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 20,40 sati završava sjednicu. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Silvija Habuš 

PREDSJEDNIK OV: 

Mladen Taradi 

 

 

         

        

 

 


