
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 01.09.2022. 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-

02/22-01/04, Ur.broj:2109-6-01-22-1 od 26.08.2022. godine. 

  

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

Markati, Margareta Zadravec, Božidar Kolarić, Vladimir Sabol, Mladen Čavlek, Tomica 

Strahija, Snježana Pongrac i Franjo Jančec. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni i: 

Načelnik Miljenko Horvat, ravnateljica dječjeg vrtića „Ftiček“ Sandra Vlah, 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 11 

vijećnika. 

 

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

19,01 sati otvorio aktualni sat.  

Margareta Zadravec ističe da je tu početak nove školske godine, a još uvijek nema imenovanih 

školskih odbora, da li je ovo igra župana ili stranka Matije Posavca nema kvalitetnih kandidata 

koji bi bili članovi školskih odbora. Zatim postavlja pitanje za autobusno stajalište u Donjem 

Kraljevcu, gdje smo kupili zemljište, te su nedostajali dokumenti. Zanima ju da li je općina 

dostavila ministarstvu potrebnu dokumentaciju? Predlaže da se postavi ploča s voznim redom 

autobusa. 

Na pitanje za školski odbor, načelnik odgovara da je postavljeno na krivoj adresi, u 

Međimurskoj županiji je imenovani novi pročelnik za školstvo, pa će se riješiti. 

Za zemljište za autobusnu je rekao da vjerojatno vijećnica ima neke informacije koje on nema, 

te kako je bio 2-3 puta na ministarstvu, i da su obećali da će se riješiti.  

Branko Međimurec je rekao da nakon prošle sjednice i rasprave oko komunalnih djelatnosti, 

utvrdili smo da možemo i sami rezati drveće da se vidi semafor. Tko je odlučio da se u 

Ludbreškoj ulici sadi drveće ispod električnih vodova? Imamo upit iz ulice Augusta Šenoe za 

regulaciju prometa. 

Načelnik odgovara za sadnju drveća da se nije nitko dosjetio, već se radilo prema preporukama 

struke, zbog širine. Zatim je rekao za ulicu Augusta Šenoe, da smo uputili zahtjev prema policiji 

da se postavi radar, ali nije bilo odobreno. Znam da je problem, isto kao i na ostalim 

prometnicama. 

Branko Međimurec napominje da se na općinskim stranicama kasni s objavljivanjem u rubrici 

transparentnost – uvršteni su podaci samo do 30.06. i stavke su naveden općenito, nema opisno. 

Zlatko Ružić pohvaljuje otvorenje obnovljenog dječjeg vrtića u Donjem Kraljevcu, te ga 

zanima da li ima kakvih informacija za vrtić u Hodošanu i što je s dvoranom u Hodošanu koja 

nije dovršena. 

Načelnik odgovara da je projekt dječjeg vrtića Hodošan prijavljen na natječaj za dodjelu 

bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanja predškolskih 

ustanova“ u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a za Dom u Hodošanu je rekao 

da grijanje nije problem, već da je zapelo na vodovodu i kanalizaciji. 

 



Nastavio je Zlatko Ružić i rekao da nije istina da se ovo ne može riješiti, ako nam gospodin 

Dodlek još dan danas ne dozvoljava da sprovedemo vodu i kanalizaciju u Društveni dom, 

možemo izglasati da se njemu zaračuna i naplati skladištenje. Drugo, provjerite na koju struju 

se on spaja. 

Miljenko Horvat veli kako je on prvi za to da mu se odrežu kabli ukoliko se spaja na našu struju. 

Na pitanje Paule Markati, u kojem je procesu projekt uređenja košarkaškog igrališta, načelnik 

odgovara da je u procesu ocjenjivanja Agencije za plaćanja u Zagrebu. 

Zatim je Paula Markati pitala koji Internet ima zgrada općine, načelnik je objasnio kako je 

zgrada općine na čvorištu interneta, te da imamo optički internet. Vodim pregovore s Magićem 

za ugradnju optičke infrastrukture po cijeloj općini, najbolnije točke su Palinovec i Donji 

Pustakovec. Nastavila je Paula Markati i rekla kako je ona napravila anketu u Hodošanu za 

uvođenje optičkog interneta, i da je jako puno ljudi zainteresirano.  

Zlatko Ružić postavlja pitanje za uređenje groblja u Hodošanu, da li se mogu nabaviti sredstva 

da se riješi ono ruglo? Miljenko Horvat je odgovorio da smo ove godine puno investirali, 

uređenje groblja će biti prva stvar koju ćemo kandidirati ili financirati iz naših sredstava. 

Mladen Taradi je informirao prisutne da je obavio razgovor s vatrogasnim inspektorom koji je 

obavljao nadzor, te da je trebalo biti plaćeno Vatrogasnoj zajednici Donji Kraljevec. S obzirom 

da nije bilo plaćeno Vatrogasnoj zajednici, već pojedinim društvima, inspektor je uputio upit u 

Zagreb. Za 2020. i 2021.g još čekaju naputak, pa će onda opet doći. 

Miljenko Horvat je istaknuo kako je on par puta razgovarao s inspektorom , te da je najmanji 

problem da vatrogasna društva vrate novac. Ako ne bude nove prijave, neće biti problema. 

Kako više nije bilo pitanja u 19,28 sati završava aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 9. 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. Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2022.g., 

2. Obračun Proračuna do 30.06.2022. g., 

3. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području 

Općine Donji Kraljevec, 

4. Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, 

5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Veliki Zdenci“ – 

istok u Donjem Kraljevcu,  

6. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji 

Kraljevec, 

7. Prijedlog odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Ftiček“, 

8. Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju „Centra prinos“, 

9. Ostala pitanja prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2022.g. 

Općinsko vijeće je sa 10 glasova „za“ i 1 „protiv“ usvojilo Polugodišnje izvješće načelnika za 



razdoblje siječanj-lipanj 2022.g. 

 

TOČKA 2. 

Obračun Proračuna do 30.06.2022. g.  

 

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

Predsjednik daje na usvajanje Obračun Proračuna do 30.06.2022.g. „Za“ su glasali svi 

vijećnici, te konstatira da je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području 

Općine Donji Kraljevec 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su donijeli odluku da se raspišu izbori za članove Vijeća 

mjesnih odbora, a održali bi se 16.10.2022.g.  

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Margareta Zadravec, Robert Balent i Franjo 

Jančec.  

Predsjednik daje na usvajanje Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova. „Za“ su glasali svi vijećnici, te konstatira da je prijedlog jednoglasno 

prihvaćen. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Veliki Zdenci“ – 

istok u Donjem Kraljevcu 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Mladen Taradi i Margareta Zadravec. 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja 

područja „Veliki Zdenci“ – istok u Donjem Kraljevcu. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji 

Kraljevec 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o izboru najpovoljnije ponude na Javnom 

natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Donji Kraljevec 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Ftiček“ 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Branko Međimurec, Margareta Zadravec, Zlatko 

Ružić i Božidar Kolarić. 

Nakon održane rasprave, Branko Međimurec predlaže da se roditeljima ne povisuje cijena, 

već da se razlika u ekonomskoj cijeni podmiri iz općinskog proračuna. Tako da bi za 10 satni 



program za djecu jasličke ekonomska cijena iznosila 2.500,00 kuna, a roditelji bi plaćali 685 

kn, za 10 satni program za djecu vrtićke dobi 1.950,00 kuna, a roditelji bi plaćali 400,00 kn, te 

za 6 satni program dobi 1.700,00 kuna, a roditelji bi plaćali 350,00 kn. 

Načelnik je objasnio da se ekonomska cijena mora podići, preraspodijeliti ćemo proračun, i 

napraviti ozbiljan rebalans. Podržavam da ovakav omjer plaćanja bude do 31.12.2022.g. 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog Branka Međimurca, koji je prihvaćen sa 7 glasova 

„za“, 1 „protiv“ i 3 „suzdržana“. Konstatirano je da je prijedlog prihvaćen većinom glasova. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju „Centra prinos“ 

Jednoglasno je prihvaćeno da načelnik potpiše Sporazuma o sufinanciranju „Centra prinos“. 

 

TOČKA 9. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Pod ovom točkom nije bilo pitanja, te je sjednica završena u 20,37 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 

 

 

 

 

 

 

 


