OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 17.03.2011.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 17.03.2011. 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 19.00 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić , Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko Lukman,
Jasminka Poljanec, Franjo Patafta, Dario Srnec, Mario Topolnjak, Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna saborska zastupnica Nadica Jelaš i županijska vijećnica Darinka
Tompoš .
Odsutni: Dražen Vidović, Josip Šipek
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnici medija - Međimurskih novina i lista Međimurje.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 11 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19.00 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 Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine.
2. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.
3. Donošenje Odluke o naknadi za dobrovoljne vatrogasce kad vatrogasna djelatnost na
području Općine Strahoninec obavljaju kao javnu službu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Strahoninec za
2010.godinu
5. 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 10.
sjednice Vijeća.
Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik s 10. sjednice Vijeća
prihvaćen jednoglasno.
Ad. 1
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga.
Temeljem Odluke koja je donijeta na ranijem Vijeću proveden je natječaj za koncesiju za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi.
Pristigla je jedna ponuda, povjerenstvo je provjerilo ponudu i predlaže Vijeću da se prihvati
ponuda od Ivana Zvera. Iznos za koncesiju je 15.500,00 kn godišnje, a koncesija se daje na
pet godina.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Pošto rasprave nije bilo, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje Odluku o
dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Općine.
Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Općine prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 2
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga.
Temeljem Zakona o zaštiti od požara, Zakona o komunalnom gospodarstvu kao i zbog
mnogobrojnih izmjena, potrebno je donijeti novu Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova.
Ova Odluka povećat će sigurnost naših građana, uvedene su kontrolne knjige i potrebno je
ustrojiti kartoteku svih dimovodnih objekata.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Vijećnik Zdolec Dragan je, kao stručna osoba, ocijenio da je Odluka kvalitetna.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu , predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova.
Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 3
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga.
Prema Zakonu o vatrogastvu u obvezi smo donijeti ovu Odluku.
Naši vatrogasci koji djeluju u DVD Strahoninec, nikad nisu tražili naknadu.

Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Saborska zastupnica Nadica Jelaš, pitala je da li je riječ naknada pravilna u Odluci.
Načelnica je obrazložila da je prijedlog Odluke uzela iz Zakona o vatrogastvu pa pretpostavlja
da je u redu.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o naknadi za dobrovoljne vatrogasce kad vatrogasna djelatnost na
području Općine Strahoninec obavljaju kao javnu službu.
Odluka o naknadi za dobrovoljne vatrogasce kad vatrogasna djelatnost na području
Općine Strahoninec obavljaju kao javnu službu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 4
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga.
Prema Zakonu o vatrogastvu u obvezi smo raspraviti Financijsko izvješće DVD Strahoninec
za 2010. godinu.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Saborska zastupnica Nadica Jelaš, primjetila je nelogičnosti u iskazivanju viška i manjka, ne
može biti iskazano jedno i drugo ili je višak ili je manjak.
Načelnica je odgovorila da je tražila objašnjenje od njihove stručne službe koja im vodi
knjigovodstvo, ali do sada još nije stiglo.
Predsjednik je predložio da se Financijsko izvješće prihvati, jer vjerojatno postoji logično
objašnjenje za takvo prikazivanje stanja.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Strahoninec za 2010.godinu.
Odluku o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Strahoninec za 2010.godinu
prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 5
Vijećnik Dejan Drabić, predsjednik Udruge MIS Strahoninec, obavještava vijećnike o uspjehu
polaznika MIS-a na takmičenjima.
Dovršeno u 19,25 sati.
Zapisničarka
Miljenka Zver
Predsjednik Općinskog vijeća
Rajko Lukman

