REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/05
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 02. svibnja 2018. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 26. travnja 2018. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/05, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 20. travnja 2018. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dragutin Posavec, Dražen Vidović, Mario
Topolnjak, Štefanija Tkalčec, Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Sanja Krištofić, Dejan Drabić, Markus
Pilić, Zdravko Vincetić, Petra Horvatić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec i predstavnici sredstava javnog informiranja
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, predstavnike prisutnih medija 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 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Vijećnik Dejan Drabić, da li mi je općinski načelnik pripremio dokumente koje sam tražio na sjednici
Općinskog vijeća u 12. mjesecu?
Općinski načelnik, sve Vas pozdravljam u ime izvršne vlasti. Želio bih istaknuti da svi znamo zakonski
propisanu razinu na kojoj se akti daju na usvajanja na sjednice Općinskog vijeća, te se i isto tako i
objavljuju u Službenom glasniku Međimurske županije.
Vijećnik Dejan Drabić, ako izvršna vlast ništa ne skriva, bilo bi dobro da dokumenta dobijemo na
traženoj razini.
Općinski načelnik, izvršna vlast ništa ne skriva, u više navrata imali smo razne inspekcije koje nisu
utvrdile nepravilnosti u našem radu. Samo još da istaknem, vi ste tužili Općinu Strahoninec i spor ste
izgubili.
Vijećnik Dejan Drabić, poanta je u tome da ne dajete podatke vijećnicima i time kršite Zakon o pravu
na pristup informacijama.
Općinski načelnik, vezano uz transparentnost rada izvršne vlasti, 2013. godine kad smo vlast preuzeli,
ocjena za transparentnost iznosila je 1.2, a mi smo je podigli na vrlo dobar, što dokazuje našu
transparentnost.
Vijećnik Dejan Drabić, u kojoj fazi je izvršenje projekta superbrzog interneta u Općini Strahoninec a
koji je uvršteni u proračun Općine temeljem amandmana?
Općinski načelnik, potpisani je novi Sporazum između općina i gradova članova LAG-a „Međimurski
doli i bregi“, dokumentacija je izrađena, i mi spremni čekamo raspisivanje javnog natječaja.
Vijećnik Dejan Drabić, molim Vas detaljnije pojašnjenje.
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Općinski načelnik, uvođenje superbrzog interneta u Strahonincu neće se odvijati po principu kao u
Općini Goričan i Šenkovec. Nismo prihvatili ponudu tvrtke „Magić telekom“ 2014. godine, jer nećemo
izdvojiti cca 700.000,00 kuna, ako možemo dobiti financiranje uvođenja superbrzog interneta u 100%
iznosu.
Vijećnik Dejan Drabić, bitno je što prije krenuti u takve projekte zbog trenda razvoja mjesta.
Općinski načelnik, u tijeku su puno bitniji projekti za razvoj mjesta (dogradnja dječjeg vrtića, izgradnja
školske sportske dvorane), a za uvođenje širokopojasnog interneta ćemo pričekati natječaje.
Vijećnica Sanja Krištofić, zanima me postupak oko otkupa i utvrđivanja vlasništva parcele u
blizini škole?
Općinski načelnik, krajem 2017. godine sve parcele koje su bile u društvenom vlasništvu
prenesene su tabularnom ispravom u vlasništvu Općine Strahoninec.
Vijećnica Sanja Krištofić, nije to bilo privatno vlasništvo?
Općinski načelnik, ne, bilo je društveno vlasništvo. Međutim, nakon prijenosa vlasništva na
Općinu Strahoninec, pojavio se ugovor o vraćanju deposjedirane parcele, a koji vlasnici nisu
proveli do kraja i nisu upisali pravo vlasništva.
Vijećnik Markus Pilić, načelniče kakve vi veze imate s eksperimentalnim programom „Škola za
život“ i kurikularnom reformom obzirom na natpise u medijima i društvenim mrežama?
Općinski načelnik, svi znamo da je osnivač škole Međimurska županija, nadležnost u školi je na
ravnateljici Osnovne škole Strahoninec. Izvršna vlast općine nema nikakav utjecaj na školstvo, a
pokušaj povezivanja mene sa situacijom u školi nema nikakve osnove.
Pošto više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec zaključio je aktualni sat.
Aktualni sat završen je u 19:20 sati.
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik Općinskog vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda pod točkom
18. „Razno“.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine konstatira da je dopuna Dnevnog reda prihvaćena
JEDNOGLASNO
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 4. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je raspravu.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec konstatira da je zapisnik prihvaćen sa
ZA 12 (JEDOGLASNO)
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s
31.12.2017. godine
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Općine
Strahoninec za 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za
2017. godinu
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine
Strahoninec
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7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Strahoninec za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća gospodarenja otpadom
9. Prijedlog Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za 2018. godinu
10. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec
za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone iza
Poljske ulice u Strahonincu kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene
zone iza Poljske ulice u Strahonincu
12. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarsko –
poslovne zone sjeverno od obilaznice u Strahonincu
13. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Strahoninec
14. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Strahoninec
15. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
16. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta na području k.o. Strahoninec
17. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2017.
– 31.12.2017. godine
18. Razno
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2017.
godine
Općinski načelnik, poštovani vijećnici, u materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg
obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2017. godine s pripadajućim obrazloženjima.
Vijećnik Dejan Drabić, zamolio sam analitičku karticu do 5. razine u PDF obliku, a nisam je dobio, pa
molim pojašnjenje.
Predsjednik Općinskog vijeća, dobili ste na zakonskoj, 3. razini, uvijek tražite jedno te isto.
Vijećnik Dejan Drabić, vi kao predsjednik Općinskog vijeća trebali bi štititi interese vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća, dobili ste na zakonskoj razini.
Vijećnica Nadica Jelaš, na sjednici u prosincu donijeli smo i rebalans proračuna da ne bude disbalansa.
Sve stavke su posložene. Pohvaljujem obrazloženje koje smo primili, to skraćuje vrijeme obrazlaganja
i čitanja, te rasprave po stavkama. Svima nam je jasno da visina proračuna nije naš izvorni proračun,
prihodovna strana proračuna raste, vidljivo je smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa, prihodi od
komunalne naknade su na razini 2016. godine. Pohvalno je ostvarenje viška prihoda, vodi se računa da
se ne stvara proračunski manjak. U 2017. godini povućeno je 4.500,000,00 kuna kredita za izgradnju
školske sportske dvorane. Kredit je u cijelosti povućeni, strojevi su maknuti s gradilišta, pa me zanima
kad će biti otvorenje dvorane? Na zadnjoj stranici (molim da se sve stranice numeriraju) piše da su
izvršene usluge za izradu prijavnih obrazaca za energetsku obnovu u iznosu od 23.750,00 kuna. Pitam
tko je izrađivač? Pod izdanim jamstvima navedeno je da je Općina Strahoninec izdala bjanko zadužnicu
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na iznos od 200.000,00 kn, zašto?
Općinski načelnik, bjanko zadužnica izdana je za izgradnju prometnice i pješačke staze u ulici Topolje,
prijavni obrazac izradila je tvrtka Euroconsulting, kao što su radili i prijavne obrasce za dogradnju
dječjeg vrtića.
U izgradnju dvorane ukupno je uloženo 6.500,000,00 kuna. Župan je najavio otvaranje dvorane u jesen
2018. godine. Također, Općina Strahoninec prijavila je izgradnju pristupne ceste na natječaj
Ministarstva graditeljstva.
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Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2017. godine
Odluka o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2017. godine prihvaćena
je sa
ZA

SUZDRŽANI
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Ad. 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Općine
Strahoninec za 2017. godinu
Općinski načelnik, za prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa
Općine Strahoninec dobili ste tablicu u prilogu, a također Izvješće je vezano uz Proračun.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Strahoninec za 2017. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Strahoninec za 2017.
godinu prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Općinski načelnik, uz materijale dobili ste Izvješće.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad.4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
Općinski načelnik, uz materijale ste dobili Izvješće, a koje je također vezano uz Proračun.
Vijećnica Sanja Krištofić, da li ima potrebe povećavati iznos komunalne naknade?
Općinski načelnik, povećanja komunalne naknade neće biti.
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Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2017.
godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili prijedlog Odluke. Višak prihoda i primitaka u iznosu od
404.629,02 kune utrošiti će se na izgradnju komunalne infrastrukture.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o utvrđivanju
i raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2017. godinu
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2017. godinu prihvaćena
je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine
Strahoninec
Općinski načelnik, uz materijale dobili ste Odluku o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na
području Općine Strahoninec. Moja je obveza upoznati vas sa navedenim izvješćem.
Vijećnica Nadica Jelaš, u Izvješću je interesantan podatak da je DVD Strahoninec zabilježio 38
intervencija. O kakvim je intervencijama riječ?
Viši referent Silvija Žižek, ne radi se samo o intervencijama gašenja požara, već se radi i o
intervencijama u vrijeme predžetvene i žetvene sezone u kojoj DVD Strahoninec sudjeluje u
upozoravanju poljoprivrednika vezano uz sigurnost prometa.
Vijećnica Nadica Jelaš, da li je bilo intervencija vezano uz požar?
Viši referent Silvija Žižek, 2 manja požara gašenja niskog raslinja.
Vijećnica Nadica Jelaš, obzirom na nisku stopu požara na području Općine Strahoninec, Općina
izdvaja vrlo visoki iznos za DVD Strahoninec, zašto se izdvaja toliko veliki iznos?
Općinski načelnik, zakonska obveza Općine je izdvajati propisani iznos za financiranje DVD
Strahoninec. DVD Strahoninec provodi i preventivne i edukativne mjere. Također, nabavili su ove
godine i novo navalno vozilo.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec
Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec prihvaćena je
sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)
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Ad. 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Strahoninec za 2017. godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili izvješće. Zbog poštivanja zakonske regulative potrebno je
donijeti sva ta izvješća.
Vijećnica Nadica Jelaš, molim da se u točci „Tehničke mjere“ izmijeni godina. Također, u izvješću
stoji da DVD Strahoninec nije nabavljao novu opremu. Ovo navalno vozilo je kupljeno kad?
Općinski načelnik, vozilo je kupljeno u 2018. godini.
Vijećnica Nadica Jelaš, u izvješću stoji da je potrebno nabaviti 10 kompleta opreme, izvršiti
sistematske preglede, stalna dežurstva, a opremu nisu nabavili.
Općinski načelnik, sukladno zakonskoj regulativi članovi DVD-a moraju raditi godišnje sistematske
preglede. Budući su se spremali kupiti navalno vozilo smanjili su ulaganja u ostalu opremu.

Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju izvješća o provedbi Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec
za 2017. godinu
Odluka o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Strahoninec za 2017. godinu prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća gospodarenja otpadom
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili izvješće o provođenju Plana gospodarenju otpadom.
Vijećnik Dražen Vidović, javno želim pohvaliti sve mještane Općine Strahoninec budući se količina
prikupljenog otpada povećala po svim stavkama. Cijelo Međimurje, a i Strahoninec je mjesto gdje se
provodi odvojeno prikupljanje otpada i vodeća smo regija u Hrvatskoj.

Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća gospodarenja otpadom
Odluka o prihvaćanju Izvješća gospodarenja otpadom prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 9. Prijedlog Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za 2018. godinu
Općinski načelnik, sukladno članku 13. stavku 6. Zakona o zaštiti požara Općinsko vijeće mora
jednom godišnje usklađivati Plan zaštite od požara za Općinu Strahoninec. Plan zaštite od požara za
Općinu Strahoninec usvojen je 16. rujna 2014. godine na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine
Strahoninec. Plan zaštite od požara za Općinu Strahoninec koji je usvojen 2014. godine nije se
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mijenjao, ali zbog poštivanja zakonskih odredaba potrebno je donijeti Odluku o usklađenju Plana
zaštite od požara za Općinu Strahoninec.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o usklađenju
Plana zaštite od požara za 2018. godinu
Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara za 2018. godinu prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 10. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za
2018. godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili prijedlog.
Vijećnica Nadica Jelaš, u izvješću za 2017. godinu navedeno je da DVD nije nabavio opremu budući
se postigla maksimalna opremljenost, a u Planu za 2018. navedeno je da moraju nabaviti opremu?!
Viši referent Silvija Žižek, DVD Strahoninec uvijek mora imati 10 kompleta opreme koje se po
potrebno dopunjuju.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2018. godinu
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2018. godinu
prihvaćen je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 11. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone iza
Poljske ulice u Strahonincu kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza
Poljske ulice u Strahonincu
Općinski načelnik, Odluku o izradi zajedno s obrazloženjem dobili ste u materijalima.
Vijećnica Sanja Krištofić, koji dio se usklađuje?
Općinski načelnik, usklađuje se cijeli dio iza Poljske ulice gdje postoji Detaljni plan uređenja. Detaljni
planovi uređenja od 2019. godine više neće biti na snazi. Plan uređenje stambene zone iza Poljske ulice
urediti ćemo kao i ulicu Katarine Zrinski.
Vijećnica Sanja Krištofić, ako se dobro sjećam, DPU-om predviđeno je 98 gradilišta, UPU-om će se
smanjiti broj gradilišta, manje ćemo dobiti na ime komunalnog doprinosa, puno će prostora ostati
neiskorišteno. Da li je većina vlasnika tih parcela pristala na to? Potrebno je naći sretnije rješenje.
Općinski načelnik, uporište za izmjene i dopune postoji. Puno je zahtjeva samih vlasnika, budući su
sve parcele zamaknute, i svi će morati nekome dati svoj dio radi formiranja gradilišta. Granice zemljišta
biti će iste kao i naprijed.
Svi vlasnici biti će upućeni u proceduru.
Vijećnica Nadica Jelaš, iznad članka 11. piše „Planirani rok za izradu ID UPU“, a roka nema nigdje.
Općinski načelnik, rokovi pišu u članku 12. Rok izrade je do kraja ove godine.
Vijećnik Dejan Drabić, koliko je zahtjeva zaprimljeno za promjenu?
Općinski načelnik, već 2-3 godine prikupljamo zahtjeve vlasnika što se tiče promjene iz DPU u UPU.
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Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o izradi I.
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu kao I. izmjena
i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u
Strahonincu kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u
Strahonincu prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 12. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarsko –
poslovne zone sjeverno od obilaznice u Strahonincu
Općinski načelnik, Odluku o izradi ste dobili u materijalima. Ova izmjena i dopuna radi se na inicijativu
Međimurskih voda d.o.o. koje će i financirati cjelokupnu izradu izmjena i dopuna plana.
Vijećnica Sanja Krištofić, koji dio će se mijenjati?
Općinski načelnik, Međimurske vode kupile su zgradu te će se preseliti iz Savske Vesi.

Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o izradi I.
izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarsko – poslovne zone sjeverno od obilaznice u
Strahonincu
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarsko – poslovne zone sjeverno
od obilaznice u Strahonincu prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 13. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Strahoninec
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili prijedlog Odluke. Na temelju članka 17. stavka 1.

podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ broj 82/15), predstavničko tijelo na
prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne samouprave donosi odluku o osnivanju postrojbi
civilne zaštite opće namjene.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o osnivanju
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Strahoninec
Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Strahoninec prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 14. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine Strahoninec

Općinski načelnik, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe
pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera
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radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona
i posebnih propisa.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim
resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Vijećnica Nadica Jelaš, koje su pravne osobe bile imenovane u prijašnjoj Odluci?
Viši referent Silvija Žižek, Trans Kukovec i Patatafta i sinovi.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Strahoninec
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Strahoninec prihvaćena je sa
ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 15. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Općinski načelnik, Zakon o zaštiti životinja („NN“ br. 102/17), koji je donesen 26.10.2017. godine,
uređuje način postupanja sa životinjama, uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju,
izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe,
držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih
ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne
odredbe. Napuštene i izgubljene životinje, a osobito psi izazivaju veliku zainteresiranost javnosti i
organizacija za prava i dobrobit životinja, što iziskuje značajan angažman državnih tijela, osobito
veterinarske inspekcije te jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u rješavanju navedene
problematike koja nastaje kao rezultat nedovoljne educiranosti i svijesti vlasnika pasa o odgovornom
posjedovanju životinja, a zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja iziskuje i značajna financijska
sredstva koja izdvajaju jedinice lokalne samouprave. Ovom Odlukom na području Općine Strahoninec,
regulira se predmetna problematika. Prijedlog Odluke dobili ste u materijalima.
Vijećnica Petra Horvatić, pozdravljam donošenje ove Odluke. Da li je potrebno propisati tako visoke
kazne?
Viši referent Silvija Žižek, kazne su zakonom propisane.
Vijećnica Sanja Krištofić, kako će se provoditi ova Odluka?
Općinski načelnik, do 30.06.2018. izvršiti će se kontrola čipiranih pasa, nabavili smo čitač za pse, te
ćemo izraditi registar pasa.
Vijećnik Markus Pilić, u gradu Čakovcu postavili su i kante za pseći izmet, no one su s vremenom
maknute. Potrebna je dugotrajna edukacija vlasnika pasa.
Općinski načelnik, izraditi će se informativni letak vezani uz provođenje ove Odluke.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama prihvaćena je sa

ZA

12

(JEDNOGLASNO)
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Ad. 16. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta na području k.o. Strahoninec
Općinski načelnik, Općina Strahoninec 31. listopada 2017. godine prijavila je projekt Izrade tehničke
dokumentacije krajobraznog uređenja sportsko rekreativnog parka Strahoninec za financiranje iz ESI
fondova. Prijavljenim krajobraznim uređenjem sportsko rekreativnog parka oblikovati će se
funkcionalna i tehničko tehnološka koncepcija parka s višefunkcionalnom svrhom. Park je zamišljen
kao park „otvorenog tipa“ za sve mještane, udruge, sportske klubove, učenike OŠ Strahoninec i djecu
dječjeg vrtića, a koji obuhvaća fitness adrenalinski park, dječje igralište za predškolsku djecu, park s
ljuljačkama, vanjski šah, viseću kuglanu, stijenu za penjanje, teren za odbojku na pijesku, vatrogasno
vježbalište, atletsku stazu. Budući park prostirati će se na 16,700 m2. Zbog realizacije projekta, a
nedovoljnog vlastitog zemljišta, Općina Strahoninec izradila je Procjembeni elaborat o tržišnoj
vrijednosti nekretnine, kat. čestice 791/6 k.o. Strahoninec s ciljem otkupa spomenutog zemljišta.
Vijećnik Dejan Drabić, u koju kategoriju je svrstano zemljište?
Općinski načelnik, u građevinsko zemljište.
Vijećnik Dejan Drabić, da li je onda visina procjene dobra?
Općinski načelnik, cijena je izražena u Procjembenom elaboratu koji je izradio sudski vještak.
Cijelo naselje Strahoninec je građevinska zona, i sva zemljišta nalaze se u građevinskoj zoni.

Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o kupnji
zemljišta na području k.o. Strahoninec
Odluka o kupnji zemljišta na području k.o. Strahoninec prihvaćena je sa

ZA

12

(JEDNOGLASNO)

Ad. 17. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2017. –
31.12.2017. godine
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili izvješće o mojem radu za razdoblje od 01.01.2017. godine
do 31.12.2017. godine.
Vijećnica Nadica Jelaš, potrebno je obratiti pažnju prilikom izražavanja postotaka i indeksa. U ostalim
dijelovima izvješće je korektno.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Zaključak o prihvaćanju
godišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. godine
Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017.
godine donesen je sa

ZA
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SUZDRŽANI

5
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Ad 18. Razno
Općinski vijećnici Općine Strahoninec komentirali su događaje nastale početkom godine te natpise u
medijima i društvenim mrežama radi razjašnjenja svih nesuglasica.

Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je sjednicu.
Dovršeno u 21:06 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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