OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 15.04.2013.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 15.04.2013. GODINE
Na temelju čl. 32. Statuta općine Strahoninec i čl. 54. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća općine Strahoninec, sjednicu Općinskog vijeća općine Strahoninec sazvao je
predsjednik Općinskog vijeća Rajko Lukman.
Sjednica je započela s radom u 19 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Horvatović , Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač,
Rajko Lukman,Patafta Franjo, Jasminka Poljanec , Dario Srnec, Josip Šipek,
Dražen Vidović, Dragan Zdolec.
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana
Zlatarek, Županijska vijećnica Darinka Tompoš , te predstavnici medija - Međimurskih
novina i lista Međimurje.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 13 vijećnika, da
postoji kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Prije početka sjednice vijećnici su se fotografirali.
U 19,05 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Pošto nije bilo pitanja za aktualni sad, predsjednik je zatvorio aktualni sat.
Predsjednik je predložio slijedeći Dnevni red:
1. Donošenje Statuta općine Strahoninec – izmjene i dopune po usklađenju
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi
Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije
Čakovec“
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu
4. Ostala pitanja
Kako nije bilo primjedbi na predloženi Dnevni red, Predsjednik ga daje na glasovanje,
te je predloženi Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika s
22. sjednice Vijeća.
Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik sa 22. sjednice
Vijeća prihvaćen jednoglasno.

Ad 1)
Predsjednik vijeća Općine Strahoninec dao je riječ Načelnici općine Strahoninec koja
je Uvodničar u ovu točku.
Načelnica, nakon usvajanje Statuta 19.03.2013. statut je dan na usklađenje u Ured
državne uprave. Nakon verifikacije predložene su slijedeće
IZMJENE I DOPUNE STATUTA
( u odnosu na donesenu Odluku od 12.03.2013.)
Članak 6.
brišu se riječi „i Dan Općine“
Članak 16. stavak 2.
--iza riječi obavlja dodaje se slijedeće „ Ured državne uprave u Međimurskoj županiji i
nadležno“
--brišu se riječi „nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu na način i po
postupku utvrđenom zakonom“ i dodaju se „ svatko u svojem djelokrugu“
Članak 22. stavak 1.
---brišu se riječi „radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja
općine“
Članak 24. stavak 3.
---briše se „Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog
zamjenika podnijeli birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 (šezdeset) dana od dana
podnošenja prijedloga utvrditi ispravnost prijedloga, a u daljnjem roku od 30 (trideset) dana
od dana utvrđivanja ispravnosti prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.“
Članak 29. stavak 1.
---briše se riječ „upravljanja“ i zamjenjuje sa „ Općine“
Članak 40. točka 4.
---- riječ „odjavi“ zamjenjuje se sa „mu prestane“ te riječ „odjave“ sa „prestanka“
Članak 44. stavak 1.
--riječi „u rješavanju“ dva puta je ponovljeno te se jedno briše
Članak 46.
točka 5.
---u prvom retku iza riječi nekretnina dodaje se „ te raspolaganje ostalom imovinom“
---u četvrtom retku brišu se riječi „a najviše do 1.000.000,00 kuna“
točka 26.
---briše se „odlučuje o sastavu skupština i nadzornih odbora u kojima Općina ima udjele
odnosno dionice, te o svojim članovima u skupštinama drugih trgovačkih društava, razmjerno
svojem udjelu u temeljnom kapitalu tih društava“
----i zamjenjuje sa „imenuje i razrješuje predstavnike općine u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu“

Članak 51.
stavak 2.
….iza riječi načelnik dodaje se „i zamjenik“
stavak 3.
----briše se „troškova koji nastanu u obavljanju poslova, a može mu se odrediti i nagrada u
skladu s odlukom Općinskog vijeća“
---iza riječi naknadu dodaje se „ za rad“
Članak 52. –cijeli članak se briše
…briše se…“ U obavljanju naročito složenih stručnih poslova Općinski načelnik može
imenovati jednog ili više savjetnika, a može odlukom osnovati i tijelo za obavljanje naročito
zahtjevnih poslova.“
Članak 55. stavak 4.
---briše se „Do imenovanja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, njegova prava i obveze
obnaša tajnik Općine.“
Članak 73. stavak 5.
---broj „2“ zamjenjuje se brojem „4“.
Članak 82.
…iza zadnje brojke, godine, dodaje se „te Statut donesen 12.03.2013., Klasa 023/01/13-01;
Urbroj:2109-23-03/13-01.“
---zbog brisanja pojedinih članka pomiču se redni brojevi

Predsjednik je ipak otvorio raspravu po točci 1.
Kako nije bilo rasprave predsjednik vijeća dao je prijedlog izmjena i dopuna po
usklađenju na usvajanje.
Izmjene i dopune Statuta po usklađenju prihvaćene su jednoglasno.
Ad2)
Predsjednik vijeća Općine Strahoninec dao je riječ Načelnici općine Strahoninec koja
je Uvodničar u ovu točku.
Načelnica, projekt aglomeracije Čakovec obuhvaća projekte rekonstrukcije
postojećeg sustava odvodnje i nabavku opreme za upravljanje komunalnim vodnim
sustavima te vršenje usluge stručnog nadzora na području grada Čakovca, općina
Šenkovec, Nedelišće, Sveti Juraj na Bregu, Mala Subotica, Pribislavec i Strahoninec.
Predsjednik je ipak otvorio raspravu po točci 2.
Kako nije bilo rasprave predsjednik vijeća dao je prijedlog Odluke o prihvaćanju
Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ na usvajanje.

Odluka o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta
„Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
prihvaćenja je jednoglasno.
Ad 3)
Predsjednik vijeća Općine Strahoninec dao je riječ Načelnici općine Strahoninec
koja je Uvodničar u ovu točku.
Načelnica, ovom Odlukom predlaže se da cijene za izgradnju stambenih, poslovnih
industrijskih, objekata ostanu iste, a da se kod legalizacije objekata kod postupka
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada kod obračuna umanji za 50%.
Iznimno komunalni doprinos za gospodarske građevine za poljoprivredne djelatnosti i
ostale građevine obračunavaju se po 5kn za m3.
Predsjednik je ipak otvorio raspravu po točci 3
Vijećnik Šipek, dali se mora legalizirati objekt manji od 16m2.
Načelnica, tumačenja su različita ali prema našim saznanjima sve što je ilegalno
izgrađeno potrebno je legalizirati, u slučaju da nemamo odgovor na upit, građane
upućujemo ured za prostorno uređenje u Međimurskoj županiji.
Kako više nije bilo rasprave predsjednik vijeća dao je prijedlog Odluke o izmjenama
i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu prihvaćena
je jednoglasno.

Ad4)
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelnici koja se obratila vijećnicima.
Na kraju mandata Načelnica se zahvalila svim vijećnicima na suradnji i podsjetila je
vijećnike na radove koji su izvršeni tijekom prethodne četiri godine.
-završena kanalizacija, ceste 2,5 km, pje4šačke 1,6km 2,5 km pješačke prema
naselju Poleve, zatim odvodnja na Polevama, izgradnja Centra, u vrtiću
promijenjena cjelokupna vodovodna instalacija, dječji vrtić u najmnu do 01.09.2014
godine. Prostorno uređenje, dataljnji plan iza Poljske, PPU poslovne zone kod
zaobilaznice, UPU stambene zone između Matije Gupca i Prvomajske, otvorena dva
nova stambena područja, komunalna infrastruktura kreće ovih dana, holtikulturno
smo uredili javne površine po naselju kao i oko novog Centra, predani su projekti za
uređenje dječjih igrališta po HASAP-u započela se izgradnja nove crkve za koju je
Općina donirala zemljište, udruge se financiraju- s time da su dvije nove udruge u
Općini,(streljaštvo i kick boxing), plaćaju se režije za sve udruge koje su na području
Općine Strahoninec, patronažna služba mjesečno vrši kontrolu šečera u krvi i
mjerenje tlaka – (općina financira trakice, lancete – odaziv je oko 6o soba srednje i
starije populacije, ) izdvajamo za svako novorođenče 1000,00kn, (od 2010g.)

stipendiraju se svi studenti, asistenti u osnovnoj školi, cjepivo HPV, u suradnji sa
udrugama organiziraju se za blagdane posjete starijim osobama….
Ostala nam je dvorana koja se mora izgraditi u slijeće 4 godine.
Načelnica se još jednom zahvalila na suradnji i poželjela sreću svima na izborima.
Predsjednik je također zahvalio vijećnicima na suradnji i pozvao ih na domjenak, i
napomeno da je i ovaj sastav vijeća svoje obveze obavio bez naknade.
Dovršeno
Zapisničar
M iljenka Zver
Predsjednik
Rajko Lukman

