OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC

Strahoninec, 21.12.2009.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 21.12.2009. 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, Cvetan Kovač, Rajko Lukman, Jasminka
Poljanec, Dario Srnec, Mario Topoljnjak, Dragan Zdolec, Vladimir Jurčec.
Odsustvo opravdao: Šipek Josip.
Odsutni: Patafta Franjo, Vidović Dražen.
Sjednici su prisustvovale načelnica i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
županijske vijećnice Darinka Tompoš i Nadica Jelaš, predstavnici medija lista Međimurje i
Međimurskih novina.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 10 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19.05 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Pošto se nitko ne javlja za riječ, Predsjednik zaključuje aktualni sat.
Predsjednik je predložio Dnevni red:
1. a) Donošenje Proračuna općine Strahoninec za 2010. godinu.
b) Donošenje projekcije Proračuna za razdoblje 2011-2012. godinu.
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2010. godinu.
3. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2010. godinu
4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2010 godinu.
5. Donošenje Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2010, godinu.
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
7. Donošenje Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
8. Donošenje Plana nabave za 2010. godinu.
9. Donošenje Odluke o naknadama zamjenici načelnice i predsjedniku Vijeća.
10. Ostala pitanja.
Kako nije bilo dopuna niti izmjena predloženog Dnevnog reda, Predsjednik je dao na
usvajanje predloženi Dnevni red.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili predloženi Dnevni red.
Nakon toga, Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa 4. sjednice Općinskog vijeća, a kako
nije bilo primjedbi, daje predloženi Zapisnik na usvajanje.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili zapisnik sa 4. sjednice.
1. a) Donošenje Proračuna općine Strahoninec za 2010. godinu.
b) Donošenje projekcije Proračuna za razdoblje 2011-2012. godinu.
Predsjednik obavještava vijećnike da je prijedlog Proračuna razmatrao Odbor za financije i
proračun, da pisani amandmani nisu pristigli i daje riječ načelnici koja iznosi uvodno
obrazloženje.
Proračun za 2010 godinu planiran je na osnovu izvršenja u 2009. godini. Najvažnije kapitalne
investicije koje su planirane za ovu godinu su: biciklistička staza u ulici P. Miškine od
zaobilaznice prema ulici Matije Gupca, izgradnja infrastrukture u novo otvorenim ulicama.
Načelnica također ukratko obrazlaže i projekciju Proračuna za razdoblje 2011-2012. uz
napomenu da u tekstu prijedloga, u naslovu i zaglavlju tabele riječi 'procjena' zamjenjuje riječ
'projekcija'.
Nakon toga, Predsjednik otvora objedinjenu raspravu po točkama 1. a) i b).
Rasprave nije bilo pa Predsjednik daje na glasovanje Proračun za 2010. godinu, a zatim i
Projekciju proračuna za 2011-2012. godinu.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Proračun općine Strahoninec za 2010 godinu.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Projekciju Proračuna za razdoblje 2011-2012. godinu.
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2010. godinu.
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili u prilogu poziva za sjednicu, te Predsjednik otvara
raspravu.
Rasprave nije bilo pa Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2010. godinu je prihvaćena
jednoglasno.
3. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2010. godinu
4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2010 godinu.
5. Donošenje Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2010, godinu.
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
7. Donošenje Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
8. Donošenje Plana nabave za 2010. godinu.

Predsjednik predlaže, pošto su sve točke vezane na prijedlog Proračuna, da Načelnica ukratko
obrazloži svaki program, a da se poslije otvori objedinjena rasprava po točkama 3. – 8.
Dnevnog reda, s čime su se nazočni vijećnici složili..
Načelnica je predložila izmjene u pojedinim programima:
- Program javnih potreba u sportu - u članku 5. riječ 'Poglavarstvo' zamjenjuje se s
'Načelnica';
- Program javnih potreba u kulturi - u članku 6. riječ 'Poglavarstvo' zamjenjuje se s
'Načelnica', a zbroj 'Ukupno' na 3. stranici nije 27.000,00 nego 29.000,00;
- Socijalni program Općine Strahoninec - u članku 2., III. 1. Ad a), alineja 3., zatim u
članku 2., III. 1. Ad b), te u članku 2., III. 2 – riječi 'točkom 6.' zamjenjuju se riječima
'točkom 8.'.
Načelnica je po pojedinim programima objasnila stavke koje su uvrštene u program.
Plan nabave se temelji na Proračunu, sastoji se od iznosa sa PDV-om i bez PDV-a.
Predsjednik je otvorio objedinjenu raspravu po točkama 3. – 8. Dnevnog reda.
Vijećnik Topolnjak Mario postavio je pitanje vezano za Socijalni program – da li su iznosi u
točki 8. godišnji ili mjesečni. Također je mišljenja da bi se financiranje vrtića možda trebalo
definirati mjesečnim iznosom po djetetu, a ne isplaćivati ukupni fiksni iznos kao sada.
Načelnica je odgovorila da su iznosi u točki 8. mjesečni,. a da je za sada prihvatljivije za
Općinu da se plaća fiksni iznos jer broj djece varira, iako ne u velikoj mjeri te nam je
povoljniji dosadašnji sistem sufinanciranja.
Kako više nije bilo diskusije, Predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje svaki
prijedlog točke od 3. do 8. pojedinačno.
3. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2010. godinu
Jednoglasno prihvaćeno.
4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2010 godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
5. Donošenje Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2010, godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
7. Donošenje Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
8. Donošenje Plana nabave za 2010. godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
9. Donošenje Odluke o naknadama zamjenici načelnice i predsjedniku vijeća.
U Prijedlogu Odluke predlaže se visina naknade za Zamjenicu načelnice 1.000,00 kn, a za
Predsjednika vijeća 800,00 kn neto mjesečno.
Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki.
Rasprave nije bilo, pa predsjednik daje ovu točku na usvajanje.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o naknadama zamjenici načelnice i
predsjedniku vijeća.

10. Ostala pitanja.
Kako se nitko nije javio za diskusiju, Predsjednik zahvaljuje vijećnicima i predstavnicima
medija na suradnji u dosadašnjem radu, te im želi ugodne i sretne Božićne i Novogodišnje
blagdane i poziva na mali domjenak nakon službenog dijela sjednice.
Načelnica se također zahvaljuje na suradnji i pridružuje se dobrim željama za predstojeće
blagdane.
Dovršeno 20.00 sati.
Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Strahoninec
Rajko Lukman v.r.

