REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/08
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 13. prosinca 2018. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 11. prosinca 2018. godine u 18:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/08, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 06. prosinca 2018. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dragutin Posavec, Dražen Vidović, Mario
Topolnjak, Štefanija Tkalčec, Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Markus Pilić, Dejan Drabić (do 19:04),
Slađana Bujan, Zdravko Vincetić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Hranilović, viša referentica Silvija Žižek referentica za
računovodstvo i financije Miljenka Zver, predstavnici medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i
službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec te je svima zaželio uspješan i
konstruktivan rad.
Konstatiranjem kvoruma prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjednik
Općinskog vijeća otvorio je 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Prije otvaranja aktualnog sata, predsjednik Općinskog vijeća osvrnuo se na natpise objavljene na
društvenim mrežama te iznio svoj stav oko istog.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Vijećnica Slađana Bujan, koliki je cjelokupni iznos koštanja izgradnje športske dvorane?
Općinski načelnik, cjelokupni iznos će se znati do iduće sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnica Slađana Bujan, dvorana se otvara kroz par dana, trebao bi se znati iznos.
Općinski načelnik, radovi su još u tijeku. Završni izvještaj ćemo dobiti 31.12.2018.
Vijećnica Slađana Bujan, s kojim iznosom Općina sufinancira izgradnju?
Općinski načelnik, oko 30%.
Vijećnica Jasminka Poljanec, kako se dodjeljuju sredstva udrugama?
Općinski načelnik, na temelju Javnog poziva Odbor za unaprjeđenje i praćenje rada udruga podnijeti
će prijedlog općinskom načelniku.
Vijećnica Jasminka Poljanec, ja sam član Odbora, no ove godine se isti nije sastao.
Općinski načelnik, izvršna vlast je odlučila o iznosu.
Vijećnica Jasminka Poljanec, da li će svim udrugama do 31.12. biti isplaćena odobrena sredstva?
Općinski načelnik, naravno da hoće.
Vijećnik Dejan Drabić, predsjedniče Općinskog vijeća, zanima me da li su mi pripremljeni dokumenti
koje sam tražio?
Predsjednik Općinskog vijeća, nisu.
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Vijećnik Dejan Drabić, sustavno kršite odredbe pravilnika.
Predsjednik Općinskog vijeća, dobiti ćete pismene odgovore.
Vijećnik Dejan Drabić, isto sam tražio iz razloga kako bi vijećnici mogli normalno funkcionirati.
Glavna uloga predsjednika Općinskog vijeća da pomogne vijećnicima u radu. Podaci moraju biti
dostupni vijećnicima ali i široj javnosti.
Općinski načelnik, samo ću se nadovezati na vaša pitanja. Po zakonu vam ih ne možemo dati. Više
puta smo vas pozvali u Jedinstveni upravni odjel radi uvida u dokumente. U 2011. godini Općina
Strahoninec ocjenjena je ocjenom 1,62. U 2018. godini dobili smo priznanje za transparentnosti i ocjenu
odličan.
Vijećnica Jasminka Poljanec, dali ste primili zamolbu škole za nabavku računala?
Općinski načelnik, zamolba je stigla. Informatičku učionicu ćemo opremiti početkom iduće godine.
Zamjenik općinskog načelnika, u dogovoru s ravnateljicom škole usuglašeni je potreban broj računala.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik općinskog vijeća zatvorio je aktualni sat.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
a) Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
f) Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu s projekcijama za
2020. i 2021. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
a) Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021.
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
b) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2019. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
e) Prijedlog javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2019. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
f) Prijedlog Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2019. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za proračun i financije
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
5. Prijedlog Odluke o odobrenom prekoračenju po računu
- Predlagatelj Općinski načelnik
6. Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza
Poljske ulice u Strahonincu
- predlagatelj Općinski načelnik
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7. Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarsko –
poslovne zone sjeverno od obilaznice u Strahonincu
- predlagatelj Općinski načelnik
8.Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata za akademsku godinu 2018/2019.
- Predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za socijalna pitanja i stipendiranje studenata
9. Prijedlog Odluke o proglašenju Dječjeg vrtića Suncokret ustanovom od posebnog interesa za Općinu
Strahoninec
- predlagatelj Općinski načelnik
10. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Strahoninec
- predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
11. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi u Općini Strahoninec
- predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
12. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
- predlagatelj Općinski načelnik i Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Strahoninec za 2019. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
14. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja pješačkih staza u naselju
Strahoninec – Prvomajska ulica, ulica Marka Kovača i odvojak ulice Marka Kovača“ u naselju
Strahoninec
- predlagatelj Općinski načelnik
15. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj zamjenik Općinskog načelnika
16. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2019. godinu
- Predlagatelj zamjenik Općinskog načelnika
17. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu
- predlagatelj Općinski načelnik
18. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu
- predlagatelj Općinski načelnik
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik 7. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćen je sa
10 ZA

1 SUZDRŽAN

Ad. 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Strahoninec za
2018. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća, raspravljati ćemo objedinjeno po svim točkama, a glasovati za svaku
pojedinačno.
Predsjednik Odbora za proračun i financije, Odbor za proračun i financije održao je sastanak vezan
uz II. Izmjene i dopune Proračuna. Najveće promjene odnose se na dotacije države koje će se ostvariti
tijekom iduće godine (dogradnja dječjeg vrtića). U 2018. godini Općina Strahoninec je izdvojila
750.000,00 za izgradnju školske sportske dvorane.
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Općinski načelnik, obrazloženje o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Strahoninec za 2018.
godinu dobili ste u prilogu.
Vijećnica Nadica Jelaš, predsjednik Odbora se već osvrnuo na izmjene. Rebalans je legitimni način
promjene proračuna. Nije dobro kada se proračun rebalansom smanjuje, kao što je sada slučaj.
Dogradnja dječjeg vrtića će se realizirati tijekom 2019. godine. Zbog završetka izgradnje dvorane, bili
smo zakinuti za realizaciju niz drugih projekata.
Drago mi je što smo od osnivača škole dobili i dodatna sredstva za izgradnju. Konačno ćemo dobiti
dvoranu koju će koristiti naša djeca. Žao mi je što je to potrajalo malo duže vrijeme. Načelnik nam je
obećao da ćemo saznati konačnu vrijednost investicije.
Brine me povećanje naknada kućanstvima, rashodi za usluge (vjerojatno ima veze uz tužbu
Međimurskih voda).
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Prijedlog Odluke o
prihvaćanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu
prihvaćena je sa
4 SUZDRŽANIH

7 ZA

a) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020 prihvaćena je sa

8 ZA

3 SUZDRŽANIH

b) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu prihvaćene su sa

7 ZA

4 SUZDRŽAN

c) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu prihvaćene
je sa
4 SUZDRŽAN

7 ZA

d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2018. godinu
prihvaćene su sa
1 SUZDRŽAN

10 ZA

e) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2018. godinu
prihvaćen su sa

11 ZA
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f) Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2018. godinu prihvaćene su sa

11 ZA
Ad.3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu s
projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća, obavještavam prisutne da je zaprimljen amandman Kluba vijećnika
SDP-a. Amandman se odnosi na program 1003 društvene djelatnosti, program 1011 projekt „produženi
boravak djece u Osnovnoj školi Strahoninec“, plan za 2019. godinu iznosi 30.000,00 kuna, a za 2020.
godinu iznosi 100.000,00 kuna, za navedene iznose smanjila bi se stavka T100401 kupnja zemljišta ( u
2019. godini za 30.000,00 kuna, a u 2020. godini za 100.000,00 kuna).
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili obrazloženje Proračuna Općine Strahoninec za 2019.
godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
Vijećnica Nadica Jelaš, proračun Općine Strahoninec u obrazloženju je detaljno obrazložen. Svi
projekti koji nisu realizirani u 2018., nadamo se, realizirati će se u 2019. godini. Postoje upiti roditelja
djece polaznika Osnovne škole Strahoninec o osiguranju produženog boravka djece. Smatramo da
Općina Strahoninec nije ničime ograničena da samoinicijativno pokrene taj projekt iako je osnivač škole
Međimurska županija.
Općinski načelnik, zahvaljujem na obrazloženju amandmana. Amandman je koristan, ali ga ne mogu
prihvatiti. Jučer sam razgovarao s ravnateljicom Osnovne škole Strahoninec o potrebi produženog
boravka djece, u kojem mi je rečeno da je potrebu za produženim boravkom iskazao jedan roditelj.
Također, dogovoreno je da će početkom idućeg polugodišta biti provedena anketa o potrebi produženog
boravka. Na temelju pokazatelja ankete odlučiti ćemo o produženom boravku.
Vijećnica Nadica Jelaš, napravite anketu, da vidimo rezultate. Imamo prostor za osiguranje produženog
boravka.
Vijećnik Dejan Drabić, obzirom da je prošle godine prihvaćen amandman Kluba vijećnika SDP-a
vezani uz superbrzi Internet, a koji nije realiziran u 2018. godini, hoće li se isti realizirati u 2019. godini
budući ga ne vidim u proračunu.
Referentica za računovodstvo i financije, projekt superbrzog interneta nalazi se u Planu razvojnih
programa.
Zamjenik općinskog načelnika, velike kompanije (T-com, A1, Tele 2) nisu ni odgovorili na naše upite
vezano uz uvođenje superbrzog interneta. Također, kontaktirali smo tvrtku Magić telekom, koji traži da
na temelju provedene ankete, zainteresiranost mora biti veća od 70%. Cijena izgradnje iznosi cca.
800.000,00 – 900.000,00 kuna. Postoji mogućnost financiranja priključaka od strane Općine i strane
korisnika. Cijena priključka je 100,00 eura po priključku.
Vijećnik Dejan Drabić, treba istaknuti da su cijene znatno pojeftinile. Našoj djeci i nama samima
potrebno je omogućiti da budemo konkurentni.
Vijećnica Nadica Jelaš, u projekcijama 2020. i 2021. proračun je znatno smanjen, a prihodi će i dalje
rasti, zašto nema nekih posebnih projekata, osim ulaganja u groblje?
Općinski načelnik, zajedničkim ulaganjem s Općinom Nedelišće početi ćemo izgradnju pješačku stazu
u Cvjetnoj ulici, uređenje parkirališta i biciklističku rutu u kojoj nam je partner i grad Čakovec.
Osigurali smo znatna sredstva u 2019. godini za izradu projekata. Ranije ste istaknuli da je izostala
realizacija projekta izgradnje parkirališta ispred Osnovne škole Strahoninec i nabavka komunalne
opreme. Isto je izostalo zbog toga što na temelju natječaja MUP-a i Ministarstva graditeljstva ti projekti
nisu bili prihvaćeni. Iste ćemo kandidirati i u 2019. godini.
Vijećnica Nadica Jelaš, vidim da se planira i izrada spomen parka Nikoli Zrinski. Gdje će to biti?
Općinski načelnik, prvotna ideja je bila kod Osnovne škole Strahoninec, no isto će biti na mjestu gdje
je bio stari mlin.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec dao je na prihvaćanje amandman Kluba vijećnika
SDP-a.
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Amandman Kluba vijećnika SDP-a nije prihvaćen sa
3 ZA
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
Odluka o prihvaćanju Proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.
godinu prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
a) Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021. prihvaćen je sa
10 ZA
b) Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu prihvaćen je sa
10 ZA
c) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu prihvaćen je sa
10 ZA
d) Program javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2019. godinu prihvaćen je sa
10 ZA
e) Program javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2019. godinu prihvaćen je sa
10 ZA
f) Socijalni program Općine Strahoninec za 2019. godinu prihvaćen je sa
10 ZA

Ad.4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili prijedlog Odluke.
Budući nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Prijedlog Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2019. godinu prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad.5. Prijedlog Odluke o odobrenom prekoračenju po računu
Općinski načelnik, Općina Strahoninec dobila je sredstva EU za dogradnju dječjeg vrtića. Zbog
premošćivanja jaza nastalog zbog dospijeća obveza za projekte sufinancirane od strane fondova
Europske unije kao što je dogradnja i rekonstrukcija vrtića „Suncokret“ Strahoninec , energetska obnova
starog dijela vrtića „Suncokret“ potrebno je predfinancirati dospjele situacije i račune kako bi se
pravdala sredstva i tražio povrat istih.
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Vijećnica Nadica Jelaš, zbog negativnih iskustva neizvođenja projekata sukladno projektnoj
dokumentaciji i smanjivanja odobrenih sredstava, molim da se pazi prilikom izvođenja radova.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Prijedlog Odluke o
odobrenom prekoračenju po računu.
Odluka o odobrenom prekoračenju po računu prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad.6. Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene
zone iza Poljske ulice u Strahonincu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili obrazloženje donošenja I. izmjena i dopuna. zakonskoj.
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna UPU su prilagodba grafičkih prikaza za HTRS96/TM koordinatni
sustav, promjena grafičkih dijelova i odredbi za provedbu detaljnog u urbanistički plan uređenja,
sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima
i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04),
usklađenje rješenja područja obuhvata UPU sa zahtjevom Općine da se omogući pojedinačna parcelacija
građevinskih čestica (bez intervencije Općine) uz maksimalno uvažavanje postojeće zemljišne
parcelacije unutar zone obuhvata plana, usklađenje s II. izmjenama i dopunama PPUO Strahoninec
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/17), revizija prikaza zatečene prometne i komunalne
opremljenosti područja obuhvata. U stambenoj zoni biti će cca 90 gradilišta.
Vijećnica Nadica Jelaš, 90 gradilišta će biti?
Općinski načelnik, da, 90. Iz plana se vidi da će se izraditi 2 ulice te ćemo tako nadoknaditi razliku
izgubljenih gradilišta koja su se dogodila uslijed izmjene iz DPU-a u UPU.
Vijećnica Jasminka Poljanec, da li u Savskoj Vesi riješili imovinsko – pravne odnose?
Zamjenik općinskog načelnika, imovinsko – pravne odnose su riješili do „puteka“.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u
Strahonincu.
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice
u Strahonincu prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad.7. Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
gospodarsko – poslovne zone sjeverno od obilaznice u Strahonincu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili obrazloženje donošenja I. izmjena i dopuna. Također,
moram napomenuti da ove izmjene i dopune u cijelosti financiraju Međimurske vode.
Vijećnica Nadica Jelaš, što će se riješiti s ulicom Ivana Hižmana?
Općinski načelnik, koliko ja znam iz dokumenata koje sam dobio, graditi će se stambena kuća.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarsko – poslovne zone sjeverno od
obilaznice u Strahonincu.
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarsko – poslovne zone
sjeverno od obilaznice u Strahonincu
10 ZA (JEDNOGLASNO)
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Ad. 8. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata za akademsku godinu 2018/2019.
Predsjednik Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje studenata, na temelju raspisanog javnog
natječaja pristigle su 53 zamolbe. U međuvremenu su dvoje studenata dobili druge stipendije (državna
i Zaklade Mikec). Studenti koji studiraju u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu, Zadru i Puli mjesečno će
dobivati 500,00 kuna, studenti koji studiraju u Čakovcu i Varaždinu mjesečno će dobivati 300,00 kuna,
dok će studeni završnih godina dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna. Stipendije će se
isplaćivati 7 mjeseci.
Vijećnica Nadica Jelaš, ovo je također jedna jaka demografska mjera. Morali bi početi razmišljati o
promjeni uvjeta za dodjelu stipendija, odnosno da se iznosi stipendija povećaju. Također, mogla bi se
povećati i visina jednokratnih stipendija.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
stipendiranju studenata za akademsku godinu 2018/2019.
Odluka o stipendiranju studenata za akademsku godinu 2018/2019. prihvaćena je sa

10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 9. Prijedlog Odluke o proglašenju Dječjeg vrtića Suncokret ustanovom od posebnog interesa
za Općinu Strahoninec
Općinski načelnik, na prošloj sjednici dogovoreno je da ćemo i Dječji vrtića Suncokret proglasiti
ustanovom od posebnog interesa za Općinu Strahoninec kao što smo i Osnovnu školu Strahoninec.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
proglašenju Dječjeg vrtića Suncokret ustanovom od posebnog interesa za Općinu Strahoninec.
Odluka o proglašenju Dječjeg vrtića Suncokret ustanovom od posebnog interesa za Općinu Strahoninec
prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)

Ad.10. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Strahoninec
Vijećnik Zdravko Vincetić, dana 4. kolovoza2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o
komunalnom gospodarstvu. Slijedom odredbi Zakona jedinice lokalne samouprave u obvezi su donijeti
nove odluke u skladu sa Zakonom. Člankom 130. Zakona propisano je da će jedinice lokalne
samouprave donijeti odluke o komunalnom doprinosu i odluke o komunalnoj naknadi u roku od 6
mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. Člankom 129. Zakona propisano je da programi
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, programi održavanja komunalne infrastrukture i
odluke o vrijednosti boda komunalne naknade doneseni do stupanja na snagu novog Zakona važe do
isteka kalendarske godine za koju su doneseni.
Također, člankom 98. propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku
kojom se određuje vrijednost boda komunalne naknade koja se primjenjuje od 01. siječnja 2019.
Obzirom na navedeno, potrebno je bilo izraditi novu Odluku o visini vrijednosti boda komunalne
naknade i Odluku o komunalnoj naknadi Općine Strahoninec. Prijedlogom nove Odluke ne mijenja se
iznos boda komunalne naknade.
Vijećnica Nadica Jelaš, drago nam je da se neće povećati nameti mještanima Općine.
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Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o visini
vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Strahoninec.
Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Strahoninec prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 11. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi u Općini Strahoninec
Općinski načelnik, obrazloženje odluke dobili ste u materijalima.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
komunalnoj naknadi u Općini Strahoninec.
Odluka o komunalnoj naknadi u Općini Strahoninec prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad 12. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Općinski načelnik, obrazloženje odluke dobili ste u materijalima.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
komunalnom doprinosu.
Odluka o komunalnom doprinosu prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Strahoninec za 2019. godinu
Općinski načelnik, odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke
stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Vijećnica Nadica Jelaš, Međimurska županija posebno honorira zastupljenost žena u skupštini. Mogla
bi se i kod nas uvesti takva praksa.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Strahoninec
za 2019. godinu.
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Strahoninec za 2019. godinu prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 14. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja pješačkih staza
u naselju Strahoninec – Prvomajska ulica, ulica Marka Kovača i odvojak ulice Marka Kovača“ u
naselju Strahoninec
Općinski načelnik, Lokalna akcijska grupa „Međimurski doli i bregi“ objavila je natječaj za
sufinanciranje iz mjere 7.4.1. Za prijavu na natječaj potrebna nam je odluka Općinskog vijeća.
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Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o suglasnosti
za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja pješačkih staza u naselju Strahoninec – Prvomajska ulica,
ulica Marka Kovača i odvojak ulice Marka Kovača“ u naselju Strahoninec
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja pješačkih staza u naselju Strahoninec –
Prvomajska ulica, ulica Marka Kovača i odvojak ulice Marka Kovača“ u naselju Strahoninec prihvaćena
je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 15. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2018. godinu
Zamjenik općinskog načelnika, civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i
građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina
Strahoninec dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje,
razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Analizu stanja sustava Civilne
zaštite na području Općine Strahoninec za 2018. godinu
Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2018. godinu prihvaćena je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 16. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2019.
godinu
Zamjenik općinskog načelnika, na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine
Strahoninec i Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine Strahoninec za
vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine
Strahoninec za 2019. godinu. Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na planske dokumente,
operativne snage sustava civilne zaštite, pravne osobe u sustavu civilne zaštite, sustav uzbunjivanja
građana, financiranje sustava zaštite i spašavanja.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Plana razvoja
sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2019. godinu
Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2019. godinu prihvaćen je sa
10 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 17. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu
Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec zaprimio je dopis Međimurske
županije, Skupštine Međimurske županije, Odbora za izbor i imenovanja vezan uz podnošenje
prijedloga za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu, a uslijed povećanja broja sudaca
porotnika. Prijedlog je Andreja Bekina.
Vijećnica Nadica Jelaš, mi imamo prijedlog – Sidonija Hadžić.
Prijedlog da se sucem porotnikom imenuje Andreja Bekina prihvaćen je sa
7 ZA
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Ad. 18. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu
Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec zaprimio je dopis Međimurske
županije, Skupštine Međimurske županije, Odbora za izbor i imenovanja vezan uz podnošenje
prijedloga za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu, a uslijed povećanja broja sudaca
porotnika. Prijedlog je Maja Lukman Šprajc.
Vijećnica Nadica Jelaš, mi imamo prijedlog – Ines Posedi.
Prijedlog da se sucem porotnikom imenuje Maja Lukman Šprajc prihvaćen je sa
7 ZA

Dovršeno u 19:40 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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