OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC

Strahoninec, 12.10.2009.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 12.10.2009. GODINE
Na temelju čl. 35. Statuta općine Strahoninec i čl. 25. 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 18.00 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Juračić, Cvetan Kovač, Rajko Lukman, Franjo Patafta,
Dario Srnec, Dražen Vidović, Dragan Zdolec.
Opravdano odsutni: Jasminka Poljanec, Josip Šipek, Mario Topolnjak, Vladimir Jurčec, i
županijska vijećnica Bernarda Topolko.
Sjednici su prisustvovale načelnica i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
županijska vijećnica Darinka Tompoš, saborska zastupnica Nadica Jelaš te predstavnici
medija Maja Novosel i Dražen Kovač.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 9 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18.08 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Predsjednik Vijeća je pročitao odgovor koji je pisano upućen vijećniku Draženu Vidoviću
16.07.2009. godine na njegovo pitanje postavljeno na 2. sjednici Vijeća.
Nakon pročitanog odgovora vijećnik Vidović tražio je riječ.
Vijećnik Vidović - ''Krivo ste me razumjeli ili nisam bio dovoljno jasan, ja tražim pravno
tumačenje od mjerodavnih institucija članka 9 Odluke o davanju u zakupa poslovnog
prostora.''
Predsjednik Vijeća - navodi da je Općina obavila sve aktivnosti postupka davanja dječjeg
vrtića u najam po važećim zakonskim propisima i da s njezine strane ne postoji nikakva
potreba za dodatnim aktivnostima. Zamolio je vijećnika Vidovića da preciznije formulira
pitanje u smislu od kojih to točno institucija bi po njegovom mišljenju trebalo zatražiti
tumačenje. Također se obratio vijećnicima i novinarima, te pojasnio da vrtić nije privatiziran
nego je dati u najam, što znači da ostaje u vlasništvu Općine.
Vijećnik Vidović – nije konkretizirao pitanje, već ga ponavlja u istom obliku.
Predsjednik Vijeća – za slijedeću sjednicu pripremit ćemo odgovor na ponovljeno pitanje.
Vijećnik Vidović - temeljem odredbi Poslovnika općinskog vijeća, predlaže tonsko snimanje
sjednica vijeća. Također predlaže da se jedna kopija tonske snimke sjednice, nakon vijeća da
vijećniku koji će podnijeti zahtjev.

Predsjednik Vijeća – oprema za snimanje postoji ali još nije instalirana, do slijedeće sjednice
pokušati ćemo ju staviti u funkciju.
Kako nije bilo više pitanja, u 18.19 sati zaključen je aktualni sat.
Utvrđivanja Dnevnog reda
Predsjednik je pitao vijećnike da li imaju primjedbe ili dopune na predloženi dnevni red.
Vijećnici nisu imali primjedbe na Dnevni red, pa predsjednik predlaže usvajanje predloženog
dnevnog reda.
Vijećnici su dnevni red prihvatili jednoglasno. (9 za)
Predsjednik Vijeća je pročitao predloženi dnevni red.
1. Usvajanje Izvršenja Proračuna općine Strahoninec za razdoblje od 01.01. do 30.06.09.
2. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta
i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
5. Ostala pitanja
Prije prelaženja na rad po točkama dnevnog reda predsjednik je predložio verifikaciju
Zapisnika sa 2. sjednice. Obzirom da nije bilo diskusije, prišlo se glasovanju te je
jednoglasno prihvaćen Zapisnik sa 2. sjednice.
Točka 1.
Predsjednik Vijeća – u prilogu poziva dobili ste Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje
01.01 do 30.06.2009., za uvodno obrazloženje dao je riječ Načelnici općine Sanji Krištofić.
Načelnica – objasnila je ukratko pozicije iz Izvještaja, prihode i rashode koji su ostvareni u
prvoj polovici godine. Prihodi su ostvareni u iznosu od 2.068.912 kn, rashodi su ostvareni u
iznosu od 3.193.902 kn, ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 1.124.990 kn, prenešeni višak
iz 2008. godine iznosi 1.355.203 kn pa je višak prihoda i primitaka za navedeno razdoblje
iznosi 230.213 kn.
Predsjednik je otvorio raspravu po 1. točki dnevnog reda.
Rasprave nije bilo pa je predsjednik predložio glasovanje po toj točci.
Nakon glasovanja, predsjednik utvrđuje da je Izvršenje Proračuna od 01.01 do 30.06
prihvaćeno jednoglasno.
Točka 2.
Predsjednik Vijeća - jedinice lokalne samouprave i uprave obavezne su donijeti neke Odluke.
Jedna od tih je i Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i
o mjerama za uređivanje o održavanje poljoprivrednih rudina. Za uvodno obrazloženje daje
riječ Načelnici koja je predlagateljica Odluke.

Načelnica - vijećnicima pojašnjava promjene koje su se desile u odnosu na Odluku koja je
bila donijeta 2002. godine. Mijenjali su se iznosi novčanih kazni, komunalni redar je ovlašten
za kontrole, nakon određenog vremena bit će potrebno zaposliti poljare, to je teret za jedinice
lokalne samouprave pa će se morati više manjih jedinica udružiti da bi lakše podnijele teret.
Općina je i dalje dužna brinuti se o poljskim putovima, članak 4. govori o odvoženju gnojnica
na poljoprivredna zemljišta, koju je potrebno zaorati u roku 24 sata.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo pa je predsjednik predložio glasovanje po toj točci.
Nakon glasovanja, predsjednik utvrđuje da je Odluka o agrotehničkim mjerama u
svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje o održavanje
poljoprivrednih rudina prihvaćena jednoglasno.
Točka 3.
Predsjednik Vijeća - neke odluke moramo uskladiti s novim Zakonom o jedinicama lokalne
uprave obzirom da više ne postoje poglavarstva. Jedna od tih je Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o stipendiranju studenata. U prilogu ste dobili predložene izmjene i tekst
postojeće Odluke koja se mijenja. Za uvodno obrazloženje daje riječ Načelnici koja je
predlagateljica Odluke.
Načelnica – daje obrazloženje prijedloga.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Vidović – predlaže da se u čl. 12. 15. i 17. umjesto predloženog ''načelnica'' stavi
''Općinsko Vijeće'', te da se u čl. 10. stavi da prednost imaju studenti sa slabijim socijalnim
statusom.
Načelnica – Zakon omogućuje da se navedeni poslovi donose u domeni načelnice, za članak
12. prihvaća amandman vijećnika Vidovića, za čl. 15. i 17. ostaje pri svojem prijedlogu.
Vijećnik Zdolec – čl. 10 je uređen tako zbog 'friziranja' financijske slike podnositelja
zahtjeva, zato je stavljen kriterij uspješnosti studiranja. Ostavili smo Komisiji za socijalna
pitanja da napravi pravu procjenu stanja.
Vijećnik Vidović – primjećuje da državne institucije izdaju potvrde o primanjima, koje bi mi
morali priznati.
Načelnica – Komisija najbolje poznaje prave imovinske prilike podnositelja zahtjeva.
Predsjednik Vijeća – konstatira da je amandman vijećnika Vidovića u vezi čl. 12
predlagateljica prihvatila te postaje sastavnim dijelom prijedloga, a prijedloge u vezi čl. 10.,
15. i 17. daje na glasovanje, obzirom da vijećnik Vidović nije odustao od prijedloga tih
amandmana.
Za prijedloge vijećnika Vidovića u vezi čl. 10., 15. i 17. glasuju dva vijećnika, te
predsjednik Vijeća konstatira da amandmani nisu dobili potrebnu većinu.
Nakon toga predsjednik Vijeća daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
stipendiranju studenata, koja je jednoglasno prihvaćena.

Točka 4.
Predsjednik Vijeća - s novim Zakonom o jedinicama lokalne uprave moramo uskladiti i
Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti. U prilogu ste dobili predložene izmjene i tekst postojeće
Odluke koja se mijenja. Za uvodno obrazloženje daje riječ Načelnici koja je predlagateljica
Odluke.
Načelnica – daje obrazloženje prijedloga.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Rasprave nije bilo pa je predsjednik predložio glasovanje po toj točci.
Nakon glasovanja, predsjednik utvrđuje da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o ugostiteljskoj djelatnosti prihvaćena jednoglasno.
Točka 5.
Vijećnik Patafta – zašto se naplaćuje odlaganje smeća na Polevama.
Načelnica – deponija nije u vlasništvu Općine nego lovačkog društva Čakovec, a povrat u
vlasništvo Općine je zatražen.
Zamjenica načelnice – obavještava vijećnike da se 21.11.2009. održavaju sportski susreti
vijeća općina i gradova s područja naše županije, nabraja discipline u kojima se takmiči te
poziva vijećnike da se prijave za sudjelovanje.
Kako nije bilo više diskutanata sjednica je završila u 18.50 sati.
Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjednik
Općinskog vijeća
Rajko Lukman

