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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU  

U prvom dijelu iznosi se kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno 

promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa Općine Donji 

Kraljevec tijekom izvještajnog razdoblja. 

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja planirane mjere su se uspjele djelomično ili 

potpuno realizirati usprkos nepovoljnoj gospodarskoj situaciji koja je pogodila cijeli svijet, a 

uzrokovana COVIDOM-19 i ratom u Ukrajini. Cijene energenata, materijala i usluga rastu što iziskuje 

odvajanje više financijskih sredstava za tekuće investicije i održavanja. Sredstva za realizaciju 

planiranih mjera su osigurana te se redovito provode planirane aktivnosti. 

1.1. Gospodarski, društveni i politički kontekst 

Općina Donji Kraljevec je jedinica lokalne samouprave koja čini jedinstvenu povijesnu, gospodarsku, 

društvenu i prometnu cjelinu u okviru Međimurske županije. Općina u samoupravnom djelokrugu 

obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana pri čemu se 

neprekidno ulaže u sva područja od interesa za mjesnu društvenu zajednicu. Jedan od glavnih 

prioriteta Općine Donji Kraljevec je povećanje kvalitete života kojom će se unaprijediti postojeći i 

stvoriti novi, suvremeni uvjeti za život lokalnog stanovništva, a s njima se također planira privlačenje 

mladih i obitelji iz susjednih općina.  

Općina Donji Kraljevec teritorijalno je smještena u donjem dijelu Međimurske županije koja se nalazi 

na krajnjem sjevernom dijelu Republike Hrvatske. U sastavu Općine Donji Kraljevec nalazi se ukupno 

6 naselja. Područje Općine povoljno je smješteno u odnosu na prostor Županije, te je dobro prometno 

povezano cestovnim i željezničkim prometom.  

Prema prvim rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine na području Općine živjelo je 4063 

stanovnika u 1286 kućanstva. Na području Općine Donji Kraljevec prema posljednjim službenim 

rezultatima popisa stanovništva i to iz 2011. godine živjelo je 4 659 stanovnika u 1370 domaćinstva. U 

odnosu na popis stanovništva iz 2001. godine kad je Općina imala 4 931 stanovnika u 1452 

domaćinstva, promatrani indikatori su se smanjili za 272 stanovnika i 82 domaćinstva. Depopulacija 

ovog prostora je u prvom redu posljedica migracije aktivnog stanovništva iz ruralnih dijelova Općine 

prema atraktivnijim područjima kao što su okolni gradovi.   

Sukladno podacima iz obrtnog registra početkom 2022. godine u Općini Donji Kraljevec poslovalo je 

44 obrtnika od kojih se njih 6 bavi prijevozništvom, njih 6 poljoprivrednom djelatnošću, njih 4 

računalnim uslugama, njih 4 obradom keramike dok ostali obavljaju različite vrste usluga. Nadalje, 

prema podacima Upisnika poljoprivrednika djelovalo je 293 gospodarskih subjekta različitih 

organizacijskih oblika koji se bave poljoprivrednim djelatnostima za koje Općina ima značajne 

potencijale zbog raspoloživosti poljoprivrednim zemljištem te klimatskih uvjeta. U Općini Donji 

Kraljevec u 2020. godini prema podacima FINE djelovalo je 138 poduzetnika kod kojih je bilo 

zaposleno 1824 djelatnika. Oni su ostvarili 1.135.741.000,00 kuna prihoda, 59.882.000,00 kuna dobiti. 

Vezano uz gospodarsku djelatnost Općine valja napomenuti i oformljene industrijske zone sjever–

Donji Kraljevec i poduzetničke zone Palinovec i Hodošan.  



Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju 

razvijenosti („Narodne novine“ br.: 132/17) Općina Donji Kraljevec je svrstana u V. razvojnu skupinu 

s indeksom razvijenosti od 100,253 %. 

Organizacijska struktura Općine Donji Kraljevec uspostavljena je sukladno Pravilniku o unutarnjem 

redu Općine Donji Kraljevec koji donosi općinski načelnik. Općina u samoupravnom djelokrugu 

obavlja poslove lokalnog značaja te provodi razvojne projekte, mjere i aktivnosti na području 

gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, zaštite okoliša, kulturnih te odgojnih i obrazovnih 

programa. Tako se osigurava uspješan, dugoročno održiv rast i kvalitetan razvoj, a s time i 

unaprjeđenije kvalitete života lokalnog stanovništva s područja Općine. 

 

1.2. Promjene koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog 

programa Općine Donji Kraljevec tijekom izvještajnog razdoblja  

Tijekom izvještajnog razdoblja od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. koje je obuhvaćeno unutar 

Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Donji Kraljevec za razdoblje 1- 

siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. nisu evidentirane značajnije promjene koje bi se izravno odrazile na 

napredak provedbi mjera, aktivnosti i projekata, a s time i ostvarivanju pokazatelja rezultata. Sve 

razvojne aktivnosti i mjere provode se sukladno planiranoj dinamici te nije evidentirano kašnjenje ili 

odustanak od mjere. Detaljan pregled mjera, ključnih aktivnosti, financijskog pregleda i pokazatelja se 

nalazi u Prilogu 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi 

Provedbenog programa Općine Donji Kraljevec. 

 

  



2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

Izvješće o napretku u provedbi mjera sastoji se od sažete analize statusa provedbe mjera te podatka o 

proračunskim sredstvima iskorištenim tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu pojedine mjere 

tijekom izvještajnog razdoblja. 

2.1. Sažeta analiza statusa provedbe mjera 

U Provedbenom programu Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2021. – 2025. godine predviđeno je 

ukupno 12 mjera, 35 ključnih aktivnosti za provedbu mjera te 31 pokazatelj rezultata kojima se 

dokazuje uspješnost provedbe pojedinih aktivnosti odnosno mjera. Od ukupnog broja mjera koje su 

predviđene Provedbenim programom, u izvještajnom razdoblju za predmetni polugodišnji izvještaj 

prema statusu provedbe mjere, provedeno je ukupno 3 mjere, njih 9 je u tijeku, dok ni jedna mjera nije 

evidentirana u kategoriji kašnjenja, da nije pokrenuta ili da se od iste odustaje.  

Prema statusu provedbe mjere, sljedeće mjere su označene oznakom PROVEDENO: 

1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o 

kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva 

Navedena mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: promicanje djelatnosti i sadržaja Centra dr. Rudolf 

Steiner; edukacije i savjetovanja posjetitelja o znanju, iskustvu i praksi dr. Rudolfa Steinera te 

poticanje održivog razvoja turizma. Za navedenu mjeru predviđen je jedan pokazatelj rezultata: broj 

održanih edukacijskih programa u sklopu Centra s ciljnom vrijednosti 30. U polugodišnjem izvještaju 

koje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine predstavnici Centra dr. Rudolf 

Steiner su održali ukupno 36 edukacijskih programa čime je ostvarena zadana ciljna vrijednost 

pokazatelja rezultata. Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu ove 

mjere iznose 0,00 kn s obzirom na to da Centar ima gospodarsku djelatnost kojom ostvaruje prihode te 

je poslovao pozitivno, zbog čega nije postojala zakonska obaveza prijenosa financijskih sredstava od 

strane Općine.  

2. Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja 

Navedena mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: poticanje razvoja sporta i rekreacije te organizacija 

malonogometnog turnira. Za navedenu mjeru predviđen je jedan pokazatelj rezultata: broj sportskih 

udruga/klubova korisnika potpora s ciljnom vrijednosti 10. U travnju 2022. godine su potpisani 

ugovori za dodjelu potpora 16 sportskih udruga/klubova Općine Donji Kraljevec za redovnu djelatnost 

i provođenje njihovih aktivnosti čime je ostvarena zadana ciljna vrijednost pokazatelja rezultata. 

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu ove mjere iznose 

233.300,00 kn. 

3. Učinkovita civilna zaštita 

Navedena mjera obuhvaća sljedeću aktivnost: aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne 

zaštite. Za navedenu mjeru predviđen je jedan pokazatelj rezultata: broj članova dobrovoljnih 

vatrogasnih društava s ciljnom vrijednosti 400. Na području Općine Donji Kraljevec je u lipnju 2022. 

godine evidentirano 441 aktivnih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, čime je ostvarena zadana 

ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za navedenu mjeru. Proračunska sredstva iskorištena tijekom 

izvještajnog razdoblja za provedbu ove mjere iznose 465.813,88 kn. 



Prema statusu provedbe mjere, sljedeće mjere su označene oznakom U TIJEKU:  

1. Jačanje usluga potpore poduzetništvu 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: programi potpora koji su usmjereni poticanju poduzetnika i 

njihove djelatnosti na području Općine te poboljšanje gospodarske konkurentnosti. Za navedenu mjeru 

predviđen je jedan pokazatelj rezultata: broj dodijeljenih potpora s ciljnom vrijednosti 2. Općina Donji 

Kraljevec podupire rad LAG-a Mura-Drava te je LAG u svibnju 2022. godine izdao odluke o odabiru 

za 3 projekta poljoprivrednicima s područja Općine u okviru mjere 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u 

povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova” s ciljem unaprjeđenja njihovog 

poslovanja i konkurentnosti. Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za 

provedbu ove mjere iznose 0,00 kn zato što nije izvršena isplata članarine LAG-u te je iz navedenog 

razloga navedena mjera prema statusu provedbe označena oznakom u tijeku.  

2. Jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora 

ulaganjem u znanje i inovacije 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: potpora poljoprivrednicima pri postavljanju sustava zaštite od 

tuče  te potpora poljoprivrednicima za provođenje redovnih kontrola plodnosti tla. Za navedenu mjeru 

predviđen je jedan pokazatelj rezultata: broj uzoraka/korisnika kontrole plodnosti tla, a ciljna 

vrijednost za pokazatelj iznosi 150. Kontrola plodnosti tla se prema Zakonu o poljoprivrednom 

zemljištu  provodi na zahtjev korisnika poljoprivrednog zemljišta periodično najmanje svake četvrte 

godine. S obzirom na to da u razdoblju obuhvaćenim ovim polugodišnjim izvještajem Općina nije 

zaprimila zahtjeve za kontrolu plodnosti tla od stane korisnika zemljišta, navedena mjera je prema 

statusu provedbe u tijeku te proračunska sredstva iskorištena iznose 0,00 kn.  

3. Osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske 

ustanove 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: redovna djelatnost osnovnih škola, redovna djelatnost predškolske 

ustanove, sufinanciranje produženog boravka te prehrane, sufinanciranje radnih materija, dogradnja 

dječjeg vrtića Ftiček u Donjem Kraljevcu te izgradnja objekta podružnice dječjeg vrtića Ftiček u 

Hodošanu. Za navedenu mjeru predviđeni su sljedeći pokazatelji rezultata i ciljne vrijednosti: ukupan 

broj djece upisane u osnovne škole u Donjem Kraljevcu i Hodošanu s ciljnom vrijednosti 311, broj 

djece u dječjem vrtiću u Donjem Kraljevcu i Hodošanu s ciljnom vrijednosti 82, broj djece kojoj se 

sufinancira prehrana s ciljnom vrijednosti 180, broj djece upisane u produženi boravak s ciljnom 

vrijednosti 18, broj dodijeljenih potpora za radne materijale s ciljnom vrijednosti 357 te broj 

rekonstruiranih ili novoizgrađenih objekata s ciljnom vrijednosti 2. Upisi u školsku godinu 

2022./2023. u OŠ Donji Kraljevec i Hodošan provedeni su od travnja do lipnja 2022., pri čemu je u 

navedene OŠ upisano 294 učenika. U svibnju 2022. godine provedeni su upisi za vrtićku godinu 

2022./2023. u dječjem vrtiću u Donjem Kraljevcu i u podružnici u Hodošanu te je 134 djece s 

područja Općine upisano u vrtićke programe. U školskoj godini 2021./2022. u 2022. godini Općina je 

sufinancirala prehranu na mjesečnoj razini za 180 djece polaznika osnovnih škola na području Općine 

te je sufinancirana plaća za djelatnike produženog boravka koji je polazilo 18 djece. Aktivnost je u 

tijeku jer je dodjela potpora učenicima za nabavu radnih materijala predviđena na početku školske 

godine 2022./2023., te je završetak dogradnje dječjeg vrtića Ftiček u Donjem Kraljevcu predviđen u 

kolovozu 2022. godine, dok je rok izgradnje objekta podružnice dječjeg vrtića Ftiček u Hodošanu 

predviđen u prosincu 2022. godine. Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za 

provedbu ove mjere iznose 1.217.544,61 kn.  



4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u visokom školstvu i 

deficitarnim zanimanjima 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje te 

promicanje obrazovanja u deficitarnim zanimanjima. Za navedenu mjeru predviđeni su sljedeći 

pokazatelji rezultata i ciljne vrijednosti: broj stipendista koji pohađaju ustanove iz sustava visokog 

obrazovanja s ciljanom vrijednosti 20, broj stipendista srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim 

zanimanjima s ciljanom vrijednosti 10. Mjera je u tijeku jer se isplata stipendija za učenike visokog 

obrazovanja (31) u akademskoj godini 2021./2022 vrši se mjesečno od siječnja do listopada 2022., dok 

se isplata stipendija za učenike deficitarnih zanimanja (10) u školskoj godini 2021./2022. vrši od rujna 

2021. do lipnja 2022. Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu ove 

mjere iznose 146.200,00 kn.  

5. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: dodjela subvencija, pomoći i donacija, poticanje nataliteta, te 

poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom. Za navedenu mjeru predviđeni su sljedeći pokazatelj 

rezultata i pripadajuće ciljane vrijednosti: broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja s 

ciljanom vrijednosti 2, broj korisnika pomoći za podmirenje troškova ogrijeva s ciljanom vrijednosti 

10, broj dodijeljenih jednokratnih socijalnih pomoći s ciljanom vrijednosti 8, broj potpora za 

novorođenčad 35, broj korisnika pomoći za kupnju i uređenje nekretnina s ciljanom vrijednosti 10 te 

broj korisnika pomoći umirovljenicima s ciljanom vrijednosti 200. Tijekom prvih šest mjeseci u 2022. 

godini prema zahtjevu su dodijeljene 2 jednokratne socijalne pomoći, prema zahtjevu je dodijeljeno 16 

potpora za novorođenčad te je 286 umirovljenika primilo pomoć u obliku uskrsnica. Mjera je u tijeku 

jer nisu dodijeljene pomoći za podmirenje troškova ogrijeva, pomoći za podmirenje troškova 

stanovanja, potpore za novorođenčad za koje se zahtjev može predati tijekom cijele godine, pomoć za 

kupnju i uređenje nekretnina za koje je planirano raspisivanje natječaja krajem godine te je krajem 

godine planirana isplata božićnica za umirovljenike. Proračunska sredstva iskorištena tijekom 

izvještajnog razdoblja za provedbu ove mjere iznose 260.382,78 kn. 

6. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: promicanje kulture i kulturnih sadržaja, ulaganja u zaštitu 

kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl., redovna župna 

djelatnost te investicije u Domove kulture. Za navedenu mjeru predviđeni su sljedeći pokazatelj 

rezultata i pripadajuće ciljane vrijednosti: broj udruga koje djeluju u području kulture kojima je 

dodijeljena potpora s ciljanom vrijednost 8, broj održanih manifestacija povodom obilježavanja dana 

mjesta u sastavu Općine s ciljanom vrijednosti 7, broj aktivnih članova Bibliobusa s ciljanom 

vrijednosti 200, broj izgrađenih/obnovljenih/rekonstruiranih objekta s ciljanom vrijednosti 2. U travnju 

2022. godine potpisani su ugovori za dodjelu potpora 11 udruga koje djeluju na području kulture, u 

svibnju su održani Dani Općine, u lipnju je evidentirano 213 aktivnih članova Bibliobusa te je 

završena I. faza rekonstrukcije Doma kulture u Hodošanu. Mjera je u tijeku zbog nadolazećih 

manifestacija te završetka predviđenih investicija u Domove kulture. Proračunska sredstva iskorištena 

tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu ove mjere iznose 738.701,58 kn.  

7. Povećanje učinkovitosti javne uprave 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: aktivnosti vezane uz redovno poslovanje predstavničkih tijela i 

upravnih tijela, kvalitetno upravljanje i provođenje lokalnih izbora, aktivnosti vezane za redovnu 



djelatnost izvršnog tijela i upravnih tijela Općine te materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih 

tijela i administracije. Za navedenu mjeru predviđeni su sljedeći pokazatelj rezultata i pripadajuće 

ciljane vrijednosti: broj održanih sjednica Općinskog vijeća s ciljanom vrijednosti 4, broj održanih 

izbora s ciljanom vrijednosti 1 te broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja s 

ciljanom vrijednosti 1. Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine održane su 3 redovne sjednice 

Općinskog vijeća, dok će polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog plana Općine Donji 

Kraljevec bit će izrađeno do 31. srpnja tekuće godine. Mjera je prema statusu provedbe u tijeku jer se 

održavanje izbora za mjesnu samoupravu planira tijekom listopada 2022. Proračunska sredstva 

iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu ove mjere iznose 1.742.137,57 kn.  

8. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: osiguravanje zaštite i sigurnosti lokalnog stanovništva te 

veterinarske usluge. Za navedenu mjeru predviđeni su sljedeći pokazatelji rezultata i pripadajuće 

ciljane vrijednosti: broj pruženih veterinarskih usluga s ciljanom vrijednosti 2 te broj izvršenih usluga 

azila s ciljanom vrijednosti 3. Na području Općine Donji Kraljevec u prvom polugodišnjem razdoblju 

nije bilo potrebe pružanja veterinarskih usluga, dok je 4 napuštenih životinja zbrinuto u azilu. Zbog 

navedenog, navedena mjera je prema statusu provedbe u tijeku. Proračunska sredstva iskorištena 

tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu ove mjere iznose 58.380,44 kn. 

9. Razvoj pametnih i održivih sela i gradova 

Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti: aktivnosti vezane za održavanje lokalne prometne mreže, 

očuvanje i unaprjeđenje kvalitete javnih površina, redovno održavanje groblja, učinkovito upravljanje 

javnim prostorom i imovinom te unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture. Za navedenu mjeru 

predviđeni su sljedeći pokazatelj rezultata i pripadajuće ciljane vrijednosti: količina nerazgradivog 

otpada (m
3
) s ciljanom vrijednosti 150 m

3
, dužina nove/rekonstruirane prometnice (km) s ciljanom 

vrijednosti 0,5 km te izgrađeno autobusno okretište s ciljanom vrijednosti 1. Navedena mjera je prema 

statusu provedbe u tijeku jer se prikupljanje i zbrinjavanje nerazgradivog otpada na području Općine 

planirana i provodi tijekom cijele godine; na području Općine je u prvom polugodišnjem izvještajnom 

razdoblju izgrađeno/rekonstruirano 0,45065 km prometnica (Vinogradska ulica u Hodošanu) te su u 

tijeku pripremni radovi za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju novog autobusnog okretišta za 

koje je završetak planiran za prosinac 2022. godine. Proračunska sredstva iskorištena tijekom 

izvještajnog razdoblja za provedbu ove mjere iznose 1.091.895,85 kn.  

 

2.2. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera u provedbenom programu 

Kako je prethodno navedeno, u Provedbenom programu Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2021. – 

2025. godine predviđeno je ukupno 12 mjera, 35 ključnih aktivnosti za provedbu mjera te 31 

pokazatelj rezultata. Od ukupnog broja mjera koje su predviđene Provedbenim programom, u 

izvještajnom razdoblju polugodišnjeg izvještaja koje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2022. – 30. 

lipnja 2022. provedeno je ukupno 3 mjere, njih 9 je u tijeku, dok ni jedna mjera nije evidentirana u 

kategoriji kašnjenja, da nije pokrenuta ili da se od iste odustaje. Proračunska sredstva iskorištena 

tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu mjera koje su prema statusu provedbe označena 

kategorijom „PROVEDENO“ iznose 699.113,88 kn, dok za provedbu mjera koje su prema statusu 

provedbe označena kategorijom „U TIJEKU“ iznose 5.734.187,91 kn. Ukupno proračunska sredstva 



iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu svih predviđenih mjera u izvještajnom 

razdoblju polugodišnjeg izvještaja iznose 6.433.301,79 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja 

polugodišnjeg izvješća nisu evidentirane značajnije promjene koje bi se izravno odrazile na napredak 

provedbi mjera, aktivnosti i projekata, a s time i ostvarivanju pokazatelja rezultata. Sve razvojne 

aktivnosti i mjere provode se sukladno planiranoj dinamici. Realno stanje izvršenosti pokazatelja i s 

njima povezanih proračunskih davanja bit će moguće procijeniti tek u Godišnjem izvještaju o provedbi 

Provedbenog programa Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2021.-2025. za 2022. godinu. 

2.3. Preporuke radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka 

ostvarenja i/ ili mjera 

U izvještajnom razdoblju koje je obuhvaćeno Polugodišnjim izvještajem sve razvojne aktivnosti i 

mjere predviđene Provedbenom programu Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2021.–2025. godine 

provode se sukladno planiranoj dinamici. Sukladno navedenom nisu determinirane radnje nužne za 

otklanjanje prepreka za postignuće ključnih točaka ostvarenja, odnosno provedbe mjera.  

  



3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 1. Održivi razvoj 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC1 Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo 

Mjera: Jačanje usluga potpore poduzetništvu 

Rezultat: Općina Donji Kraljevec podupire rad LAG-a Mura-Drava koji je izdao odluke o odabiru za 

3 projekta poljoprivrednicima s područja Općine u okviru mjere 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u 

povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova” s ciljem unaprjeđenja njihovog 

poslovanja i konkurentnosti. 

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 1. Održivi razvoj 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC2 Suvremeno i otporno 

biogospodarstvo 

Mjera: Jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora ulaganjem 

u znanje i inovacije 

Rezultat: Kontrola plodnosti tla se prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu provodi na zahtjev 

korisnika poljoprivrednog zemljišta periodično najmanje svake četvrte godine te navedeni zahvat 

omogućuje praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu s ciljem 

optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa uz smanjenje ekološkog opterećenja 

okoliša. 

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 1. Održivi razvoj 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC3 Održiv, inovativan i otporan 

turizam 

Mjera: Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, 

zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva 

Rezultat: Predstavnici Centra dr. Rudolf Steiner su tijekom prvih šest mjeseci u 2022. godini održali 

36 edukacijskih programa, putem kojih je promovirana djelatnost i sadržaj Centra dr. Rudolf Steiner te 

su posjetitelji educirani o znanju, iskustvu i praksi dr. Rudolfa Steinera.  

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 1. Održivi razvoj 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC4 Kvalitetno i suvremeno 

obrazovanje 

Mjera: Osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske 

ustanove 

Mjera: Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u visokom školstvu i deficitarnim 

zanimanjima 

Rezultat: Upisi u školsku godinu 2022./2023. u OŠ Donji Kraljevec i Hodošan provedeni su od 

travnja do lipnja 2022., pri čemu je u navedene OŠ upisano 294 učenika. U svibnju 2022. godine 

provedeni su upisi za vrtićku godinu 2022./2023. u dječjem vrtiću u Donjem Kraljevcu i u podružnici 

u Hodošanu te je 134 djece s područja Općine upisano u vrtićke programe. U školskoj godini 

2021./2022. u 2022. godini Općina je sufinancirala prehranu na mjesečnoj razini za 180 djece 

polaznika osnovnih škola na području Općine te je sufinancirana plaća za djelatnike produženog 

boravka koji je polazilo 18 djece. Općina također vrši redovne isplate stipendija za učenike visokog 

obrazovanja (31) u akademskoj godini 2021./2022. te isplate stipendija za učenike deficitarnih 

zanimanja (10) u školskoj godini 2021./2022.  

 



Prioritet javne politike Međimurske županije: 2. Zdravo, uključivo i otporno društvo 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC5 Učinkovita i dostupna 

zdravstvena i socijalna skrb 

Mjera: Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga 

Rezultat: U Općini Donji Kraljevec je tijekom prvih šest mjeseci u 2022. godini prema zahtjevu 

dodijeljeno 2 jednokratne socijalne pomoći, prema zahtjevu je dodijeljeno 16 potpora za novorođenčad 

te je 286 umirovljenika primilo pomoć u obliku uskrsnica.  

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 2. Zdravo, uključivo i otporno društvo 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC6 Bogat i uključiv društveni 

život 

Mjera: Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja 

Mjera: Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine 

Rezultat: U travnju 2022. godine su potpisani ugovori za dodjelu potpora 16 sportskih 

udruga/klubova Općine Donji Kraljevec za redovnu djelatnost i provođenje svojih aktivnosti. U 

travnju 2022. godine potpisani su ugovori za dodjelu potpora 11 udruga koje djeluju na području 

kulture. Od događaja valja napomenuti da održane Dane Općine. Bibliobus je evidentirao 213 aktivnih 

članova. Također, završena je I. faza rekonstrukcije Doma kulture u Hodošanu.  

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 2. Zdravo, uključivo i otporno društvo 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC7 Unaprijeđen sustav 

upravljanja rizicima 

Mjera: Učinkovita civilna zaštita 

Rezultat: U lipnju 2022. godine evidentirano je 441 aktivnih članova dobrovoljnih vatrogasnih 

društava. 

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 2. Zdravo, uključivo i otporno društvo 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC8 Dobro upravljanje u javnom 

sektoru 

Mjera: Povećanje učinkovitosti javne uprave 

Rezultat: Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine održane su 3 redovne sjednice Općinskog vijeća.  

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 3. Zeleno i digitalno Međimurje 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC9 Održivo korištenje prirode i 

okoliša 

Mjera: Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem 

Rezultat: Na području Općine Donji Kraljevec u prvom polugodišnjem razdoblju je 4 napuštenih 

životinja zbrinuto u azilu. 

 

Prioritet javne politike Međimurske županije: 3. Zeleno i digitalno Međimurje 

Posebni cilj Plana razvoja Međimurske županije 2022.-2027.: PC13 Kvalitetan urbani i ruralni 

prostor 

Mjera: Razvoj pametnih i održivih sela i gradova 

Rezultat: Prikupljanje i zbrinjavanje nerazgradivog otpada na području Općine planirana je i provodi 

se tijekom cijele godine te je do sada prikupljeno i zbrinuto 140 m
3
 nerazgradivog otpada. Na području 

Općine Donji Kraljevec je u prvom polugodišnjem izvještajnom razdoblju izgrađeno/rekonstruirano 

0,45065 km prometnica (Vinogradska ulica u Hodošanu). U tijeku su pripremni radovi za ishođenje 



građevinske dozvole za izgradnju novog autobusnog okretišta za koje je završetak planiran za prosinac 

2022. godine. 

 

 

 

 

U Donjem Kraljevcu, 29. srpnja 2022. 
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