
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 29.11.2022. godine s 

početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, 

Kolodvorska 52D. 

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Taradi, pozivom broj: Klasa:024-

02/22-01/12, Ur.broj:2109-6-01-22-1 od 24.11.2022. godine. 

  

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

Markati, Margareta Zadravec, Božidar Kolarić, Vladimir Sabol, Damir Far, 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 11 

vijećnika. 

 

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

18,01 sati otvorio aktualni sat.  

Margareta Zadravec postavlja načelniku dva pitanja – prvo za zonu Istok, predviđeno je 50.000 

eura. Što će se urediti prije nego počnemo s uređenjem košarkaškog igrališta, te kada će početi 

radovi na uređenju košarkaškog igrališta? Zatim je zatražila pismeni odgovor za podatak koliko 

se puni proračun po broju stanovnika, prema mjestima i razmjerno koliko se troši na uređenje 

svakog mjesta. 

Načelnik je odgovorio da će se u stambenoj zoni Istok povući grubi sloj asfalta širine 4m, dok 

se ne izgrade sve kuće ne bi se išlo s uređenjem kompletne infrastrukture. Košarkaški klub 

okuplja 80 djece, a urediti će se košarkaško igralište s bližom okolicom. 

Za drugo pitanje je rekao da je to teško napraviti, a zna se gdje se najviše sredstva ostvaruje. 

Snježana Pongrac je istaknula da nema pitanje za načelnika, već zamolbu da je ostavi na miru 

na feštama i da je ne grdi. Kad dobijem posao ne zovite okolo i ne blatite me, svoj posao sam 

uvijek obavljala kako treba. 

Branko Međimurec je rekao načelniku kako je na prošloj sjednici izjavio da je ponosan na 

transparentnost. Jučer sam pokušao vidjeti račun za odvoz otpada, a zadnji uneseni račun je s 

datumom 30.06. Tada ste rekli da se ne možemo uspoređivati s malim općinama kao što je Sveta 

Marija. Općina Mala Subotica je veća za 1000 stanovnika, a ima unesene račune s 19.11. 

Načelnik je rekao da je još uvijek ponosan, držimo se zakona. 

Zatim je Branko Međimurec pitao za autobusno okretište za koje je ove godine u proračunu 

predviđeno manje nego prošle godine. Donji Kraljevec je jedino mjesto u općini koje nema 

autobusno stajalište, niti ugibalište. 

Miljenko Horvat odgovara da će taj projekt krenuti kad ministarstvo odradi svoj posao i riješi 

imovinsko-pravne odnose. Predviđeno je 10.000 eura i to će biti previše s obzirom na brzinu 

kojom ministarstvo rješava. 

Zlatko Ružić je rekao da kao novoizabrani predsjednik MO Hodošan nije bio pozvan na 

polaganje vijenca povodom obilježavanja Dana sjećanja. 

Zatim je pitao da li postoji mogućnost da se kupi zgrada  koja se nalazi iza PZ-a, a prema 

igralištu? 

Načelnik je rekao kako je osobno pozvao predsjednika MO u 8,20 sati. A za navedenu zgradu 

je rekao da je ta zgrada u vlasništvu tvornice stočne hrane, pregovarao sam s direktorom, cijena 



je bila jako visoka. Zgrada je sagrađena bez građevinske dozvole, nije legalizirana i da mi 

platimo cijenu koju je tražio, ne bi bilo u redu. Zgrada je na našem terenu i najbolje bi bilo da 

se sruši. 

Nastavio je Zlatko Ružić i rekao da ga nije zvao načelnik, već je on zvao načelnika. Rekli ste 

„izvini, došlo je do nesporazuma“.  

Još je rekao da je razgovarao s direktorom Belićem, zamolio me da se riješi, odnosno da se kupi 

zgrada. Dogovorena je cijena 10.000 eura. 

Franjo Jančec je rekao da nam je trebalo deset godina za peticu iz transparentnosti. Čita iznose 

za donacije, privremene situacije, tekuće donacije DVD-ima. Neka se zna kojoj udruzi idu 

sredstva, ako je u pitanju situacija da se zna za što je. 

U srpnju je bila održana olimpijada u Celju, gdje je načelnik stigao sa svojom delegacijom. Nije 

se ni udostojio pozdraviti članice. Da li je uzeo putne troškove i dnevnicu za put privatnim 

autom u Celje? 

Načelnik odgovara da nije bila delegacija, već su s njim išli predsjednik MO Palinovec i 

predsjednik vatrogasne zajednice Općine Donji Kraljevec, nije potrošeno ni kune iz općinskog 

proračuna za put. 

Nastavio je Franjo Jančec i rekao da nije očekivao odgovor, jer načelnik zadnje 2 godine na 

svako njegovo pitanje odgovara vrijeđanjem. Nije dao ni čašu vode djevojkama koje su se tri 

godine pripremale za ovo natjecanje. 

 

Kako više nije bilo pitanja u 18,20 sati završava aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 10. sjednice, koji je jednoglasno 

usvojen. 

 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda s tč.10. 

Prijedlog odluke o izradi IX. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Donji Kraljeve. Načelnik objašnjava da se dopuna radi zbog kašnjenja dostave potrebne 

dokumentacije iz projektnog ureda. Radi se o ciljanoj promjeni, a za potrebe izgradnje 

sunčane elektrane. 

Predsjednik daje na usvajanje predloženu dopunu, koja je jednoglasno usvojena. Zatim daje  

na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2023. godinu, 

2. Prijedlog odluke o Izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine 

Donji Kraljevec, 

        a) Prijedlog odluke o osnivanju Odsjeka za financije i računovodstvo, 

b) Prijedlog odluke o osnivanju Vlastitog pogona, 

c)  Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona, 

3. Prijedlog odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Općine Donji Kraljevec, 

4. Prijedlog odluke o porezima Općine Donji Kraljevec, 

5. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji 

Kraljevec za 2023.g., 

6. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području 

prirodnih nepogoda za 2023.g., 



7. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji 

Kraljevec za 2023.g., 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite na području Općine Donji Kraljevec u 

2021.g., 

9. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na neizgrađenom zemljištu, 

10. Prijedlog odluke o izradi IX. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Donji Kraljevec, 

11. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2023. godinu 

 

Mladen Taradi je rekao da je na općinskim web stranicama  u tijeku savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću do 02.12. 

Miljenko Horvat objašnjava da se redovni izdaci ne mijenjaju. Od kapitalnih pomoći je 

nabrojio: dječji vrtić „Ftiček“ 350.000 eura, centar za posjetitelje 3.000.000, kapitalne pomoći 

ŽUC-a i LAG-a 40.000, pomoć županije 30.000, projekt Zaželi 40.000, te fiskalno izravnanje 

280.000.000 eura. 

Zlatko Ružić predlaže da se upiše 1.300 eura za kupnju zgrade tvornice stočne hrane. 

Branko Međimurec je rekao da smo čuli načelnika da ćemo se morati zadužiti za 400.000 

eura. Za Dane općine je prošle godine bilo izvršenje 3.399 eura, ove godine idemo u kredit, a 

za Dane općine predviđamo 25.000 eura. Na stranici 38., pod stavkom održavanje i orezivanje 

zelenih površina predviđeno je za plaće 66.000 eura. Na što se odnose materijalni rashodi od 

35.513 eura, a načelnik odgovara da su to materijalni rashodi, dijelovi za strojeve, usluge 

tekućeg investicijskog održavanja i kupnja stroja. 

Margareta Zadravec veli da u proračunu ne vidi stavku za uređenje Kolodvorske ulice i za 

priključenje kanalizacije, te ju zanima kad se to planira. 

Miljenko Horvat odgovara da ovisimo o Međimurskim vodama, Kolodvorska bi se trebala 

prekopati kad bude išao novi kolektor. Ne možemo sada investirati i  za 2 godine ponovo. 

Branko Međimurec ističe da su kompletni rashodi poslovanja pod zaštitom okoliša povećani 

za 285 posto, što je stavka istraživanje i razvoj? Romana Kovač je objasnila da je to za 

zbrinjavanje pasa i eko renta, a povećanje plaća se odnosi na novoosnovani Vlastiti pogon, taj 

program nije do sada postojao. 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o Izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine 

Donji Kraljevec, 

        a) Prijedlog odluke o osnivanju Odsjeka za financije i računovodstvo, 

b) Prijedlog odluke o osnivanju Vlastitog pogona, 

c)  Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona 

 

U raspravi su sudjelovali: Kristina Janković Ružić, Miljenko Horvat i Mladen Taradi. 

Predsjednik daje na usvajanje sve prijedloge odluka pod točkom 2. 

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

 

 



TOČKA 3. 

 Prijedlog odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Donji Kraljevec 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o mjerama, kriterijima i postupcima za 

poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Donji Kraljevec. 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o porezima Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Branko Međimurec.  

Branko Međimurec je zatražio pismeni odgovor – koliki su prihodi od multifunkcionalne 

nadstrešnice? 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog odluke o porezima Općine Donji Kraljevec, koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji 

Kraljevec za 2023.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Mladen Taradi. 

Predsjednik daje na usvajanje odluku o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Donji Kraljevec za 2023.g. „Za“ su glasali svi vijećnici. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području 

prirodnih nepogoda za 2023.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Franjo Jančec. 

Predsjednik daje na glasanje prihvaćanje Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području 

prirodnih nepogoda za 2023.g. „Za“ su glasali svi vijećnici, te predsjednik konstatira da je 

Plan djelovanja jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji 

Kraljevec za 2023.g. 

 

Nazočni vijećnici su bez rasprave, sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržani“ prihvatili Provedbeni 

plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec za 2023.g. 

 

TOČKA 8. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite na području Općine Donji Kraljevec u 

2021.g. 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite na području Općine Donji Kraljevec u 

2021.g. 

 



TOČKA 9. 

 Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na neizgrađenom zemljištu 

Jednoglasno je odlučeno da Općina Donji Kraljevec daje svoju suglasnost za osnivanje prava 

građenja na neizgrađenom zemljištu, radi ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju 

uspornog nasipa uz Trnavu, ovlašteniku služnosti: Hrvatske vode. Na k.č.br. 2150/3, upisana u 

zk.ul.br. 3360, k.o. Hodošan, površine 353 m2. 

 

TOČKA 10. 

 Prijedlog odluke o izradi IX. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Donji Kraljevec 

 

Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o izradi IX. Ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana, a odnose se na proširenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja 

predviđenog za gradnju sunčane elektrane na lokaciji istočno od Donjeg Kraljevca. 

Proširenje se predviđa na k.č. 2044, 2045, 2046 i 2047 k.o. Donji Kraljevec. 

 

TOČKA 11. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Pod ovom točkom je načelnik napustio sjednicu prije postavljanja pitanja vijećnika. 

Franjo Jančec je rekao da je pod tč.7. načelnik dao na usvajanje Provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec za 2023.g. u kojem stoji da DVD-i 

moraju ispitati hidrante, a Međimurske vode nisu suglasne s tim. Vijećnicima koji su glasali 

za Provedbeni plan postavlja pitanje da li će oni odgovarati ukoliko dođe do problema s 

hidrantima. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 19,04 sati završava sjednicu. 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


