REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/11
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 19. lipnja 2019. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 17. lipnja 2019. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/11, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 12. lipnja 2019. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dražen Vidović (od 19:13), Mario Topolnjak,
Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Dejan Drabić, Markus Pilić, Andreja Bekina, Sanja Krištofić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Hranilović Miškec, viša referentica Silvija Žižek i
predstavnici medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika 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 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Vijećnica Jasminka Poljanec, zanima me tko je donio odluku o projektima udruga i kada se to
odlučivalo?
Općinski načelnik, odgovor ćete dobiti u pismenom obliku.
Vijećnica Jasminka Poljanec, situacija oko „grunta“ mojih susjeda je već neizdrživa. Raslinje je
obraslo kuću, „koljača“ kuće visi. Znam da ste već urgirali oko toga, molim Vas da poduzmete nešto.
Općinski načelnik, slučaj ćemo prijaviti nadležnim institucijama.
Vijećnik Dejan Drabić, koje se aktivnosti provode vezano uz superbrzi internet?
Zamjenik općinskog načelnika, zadnji put smo govorili o izradi ankete. Anketa još nije provedena
zbog tehničkih razloga. Iz financijskog gledišta, uvođenje superbrzog interneta je veliki financijski
trošak sad u vrijeme dogradnje i energetske obnove dječjeg vrtića.
Vijećnik Dejan Drabić, radi se o vitalnom projektu koji nema alternativu. Brzina interneta je izuzetno
loša.
Vijećnik Dejan Drabić, očekivao sam da će mi načelnik pripremiti odgovore na moja pitanja.
Općinski načelnik, od danas pa do 31.05.2021. neću vam odgovoriti ni na jedno pitanje, ni u usmenom
ni pismenom obliku.
Vijećnik Dejan Drabić, moja nastojanja usmjerena su prema javnoj obznani trošenja javnih sredstava.
Također, predsjednik Općinskog vijeća trebao bi se zalagati da se odgovori daju i da se osigura
transparentnost trošenja javnih sredstava. Neprimjereno je širenje animoziteta od strane izvršne vlasti.
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Općinski načelnik, animozitet traje od 2013. kada ste Vi izgulili izbore. Nisam ja kriv što ste izgubili
izbore. Glasači Vaše stranke su glasali za nas. Sve nadležne institucije odbile su Vaš zahtjeve.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je aktualni sat.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području Općine
Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
3. Prijedlog Odluke o izradi i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području općine
Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području općine Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
5. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Strahoninec i nekretnine u vlasništvu
fizičke osobe
- predlagatelj općinski načelnik
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja o zamjeni nekretnine u k.o. Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2019. – 2024.
- predlagatelj općinski načelnik
8. Prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Suncokret i omjer sufinanciranja
roditelja
- predlagatelj Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina
- predlagatelj općinski načelnik
10. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je prisutne vijećnike o dopuni Dnevnog reda 11. sjednice s
prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina i
prijedlogom Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Strahoninec
te se takav daje na usvajanje.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik 10. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Zapisnik 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćen je sa
7 ZA

1 SUZDRŽANI

2

Ad. 2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području
Općine Strahoninec
Općinski načelnik, prema novom Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i
organiziranja smještaja u turizmu godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja
kreveta, odnosno smještajnih jedinica sa visinom paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještajnoj
jedinci. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak nadležnost za utvrđivanje godišnjeg
paušalnog poreza na dohodak od obavljanja djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u
turizmu prenesena je na jedinice lokalne samouprave tj. na gradove i općine.
Vijećnica Nadica Jelaš, ova odluka se ne odnosi na iznajmljivanje stanova i kuća za stanovanje?
Općinski načelnik, ne odnosi se.
Vijećnica Sanja Krištofić, imamo li iznajmljivače na području Strahoninca?
Općinski načelnik, nemamo.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o visini
paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području Općine Strahoninec
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedini na području Općine Strahoninec
prihvaćena je sa
9 ZA
Ad.3. Prijedlog Odluke o izradi i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području
općine Strahoninec
Općinski načelnik, jedinica lokalne samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture.
Spomenutu Odluku potrebno je donijeti do 04.08.2019.
Vijećnica Nadica Jelaš, radi se o dobroj odluci. U ime Kluba vijećnika SDP-a molim vas da nam
prezentirate evidenciju komunalne infrastrukture na idućoj sjednici.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o izradi
i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području općine Strahoninec
Odluka o izradi i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području općine Strahoninec
prihvaćena je sa

9 ZA
Ad.4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području općine Strahoninec
Općinski načelnik, prijedlog spomenute Odluke nalazi se u materijalima. Sukladno zakonskim
odredbama istu je potrebno donijeti do 04.08.2019.
Vijećnica Nadica Jelaš, na 4. stranici prijedloga Odluke u članku 8. i članku 9. ponavlja se ista rečenica.
Suvišno je potrebno obrisati. Predlažem da se u članku 8. stavak 6. obriše, a da članak 9. ostane.
Na stranici 7., u članku 25. bilo bi dobro uvrstiti da spomenička obilježja ne bi trebala vrijeđati estetske,
moralne i političke društvene kriterije.
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Zamjenik općinskog načelnika, spomenuta obilježja postavljati se mogu samo uz prethodnu suglasnost
Općinskog vijeća.
Vijećnica Sanja Krištofić, u prijedlogu Odluke ne postoje odredbe vezane uz ruševne zgrade i smrad
farmi. Farme su dobrodošle, međutim, moraju se pridržavati standarda.
Općinski načelnik, postojeće farme djeluju sukladno uvjetima gradnje koji su im postavljeni prilikom
gradnje.
Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
komunalnom redu na području Općine Strahoninec
Odluka o komunalnom redu na području Općine Strahoninec prihvaćena je sa
9 ZA
Ad.5. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Strahoninec i nekretnine u
vlasništvu fizičke osobe
Općinski načelnik, zamolio bih predsjednika Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i
provođenje natječaja u Općini Strahoninec da prezentira prijedlog Odluke budući je ista bila predmet
sjednice Komisije.
Vijećnik Mario Topolnjak, Komisija je 13.06. razmotrila prijedlog Odluke o zamjeni nekretnine u
vlasništvu Općine Strahoninec i nekretnine u vlasništvu Balić Miljenke i Pfeifer Ivana. Nekretnina u
vlasništvu fizičkih osoba potrebna nam je za probijanje koridora ulice „spoj Prvomajske ulice i ulice
Matije Gupca“. Radi se o katastarskim česticama br. 748/1, 748/3 i 747. Stav Komisije je da se prijedlog
Odluke usvoji.
Vijećnica Sanja Krištofić, radi se o problemu koji se već dugi niz godina pokušava riješiti. Biti će vrlo
pohvalno ako sad ovo uspijemo riješiti. Dakle, mi mijenjamo katastarske čestice 748/1 i 748/3 za
katastarsku česticu br. 747. Što će biti s katastarskom česticom 747/2? Hoće li biti potrebno raditi
izmjene i dopune prostornog plana?
Općinski načelnik, tako je, mijenjamo katastarske čestice br. 748/1 i 748/3 za katastarsku česticu br.
747. Katastarska čestica 747/2 ostaje u vlasništvu privatnih osoba. Neće biti potrebno raditi izmjene i
dopune prostornog plana, budući se radi o neobvezujućem prijedlogu parcelacije.
Vijećnica Sanja Krištofić, koji su troškovi Općine vezano uz zamjenu nekretnina?
Općinski načelnik, jedini trošak je provedba ugovora o zamjeni, odnosno trošak javnog bilježnika.
Vijećnica Sanja Krištofić, samo da naglasim, omjeri zamjene, odnosno veličina parcela je nepovoljna
za Općinu. Znamo da već dugo pokušavamo riješiti ovaj problem. Kako će se provesti postupak
zamjene?
Općinski načelnik, zamjena će se provesti putem javnog natječaja, na isti način kao i parcele u Topolju
i sportskom parku.
Vijećnica Nadica Jelaš, kao što je vijećnica Krištofić već istaknula, to je problem koji se pokušava
riješiti dugi niz godina. Prijašnje vlasti su također pokušavale postići dogovor. Omjeri zamjene su
nepovoljni za Općinu, ali probijanje ceste koja će se direktno spajati na zaobilaznicu je u interesu svih
mještana. Zamjenu treba provesti u što skorije vrijeme kako se opet ne bi pojavili neki problemi.

Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Strahoninec i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe
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Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Strahoninec i nekretnine u vlasništvu fizičke
osobe prihvaćena je sa
9 ZA
Ad.6. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja o zamjeni nekretnine u k.o.
Strahoninec
Općinski načelnik, radi se o prijedlogu Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja o zamjeni
nekretnine vezano uz prethodnu točku Dnevnog reda. Radi se o proceduri koju trebamo poštovati.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
raspisivanju i provođenju natječaja o zamjeni nekretnine u k.o. Strahoninec
Odluka o raspisivanju i provođenju natječaja o zamjeni nekretnine u k.o. Strahoninec prihvaćena
je sa
9 ZA
Ad.7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2019. – 2024.
Općinski načelnik, plan se donosi za šestogodišnje razdoblje, a dobili ste ga u materijalima.
Vijećnica Nadica Jelaš, Međimurska županija se zajedno s 4 županije dogovorila da će se otpad
zbrinjavati u regionalnom centru Piškornica. Što se događa s tim centrom? Direktor je bio smijenjen,
bilo je velikih problema. Je li u funkciji pretovarni centar u Zaboku?
Općinski načelnik, cijeli taj projekt je u zraku. Detaljne informacije ću zatražiti u Međimurskoj
županiji.
Vijećnica Nadica Jelaš, Vlada Republike Hrvatske to je proglasila strateškim nacionalnim projektom.
Sve se temeljilo na izmišljenim podacima o količinama otpada.
Vijećnik Dražen Vidović, stav države je da se zbrinjavanje otpada vrši putem regionalnih centara. Puno
se govorilo o zasebnom zbrinjavanju svake općine. Oko Piškornice je puno neriješenih situacija.
Komunalni otpad nije u potpunosti pogodan za recikliranje. Međimurska županija je suvlasnik
Piškornice te sam puno puta postavio pitanje vezano uz to na sjednici Skupštine Međimurske županije.
Sakupljališta otpada su potencijalne ekološke bombe. Ideja regionalnog centra je dobra ideja, no puno
stvari treba detaljnije razraditi i prezentirati suvlasnicima regionalnog centra.
Vijećnica Sanja Krištofić, godinama se iz Međimurske županije izdvajaju sredstva za Piškornicu.
Začuđuje me što nema konkretne strategije. Međimurska županija je manjinski vlasnik regionalnog
centra pa ni ne možemo puno utjecati na situaciju.
Vijećnik Dražen Vidović, Skupština Međimurske županije nije prihvatila Godišnje izvješće o radu za
2017. i 2018.
Vijećnica Nadica Jelaš, Klub vijećnika SDP-a prihvatiti će Plan gospodarenja otpadom iako je unutra
navedeno puno stvari koje ne drže vode. Također, u Planu se nigdje ne spominju vrtić i škola, a koje su
odgojne ustanove i kao takve mogu poticati na odvajanje otpada budući je odvajanje otpada način života.
Iznos predviđen za edukativne aktivnosti za šestogodišnje razdoblje je simboličan.
Općinski načelnik, iznosi su dogovoreni u suradnji s tvrtkom ČAKOM.
Zamjenik općinskog načelnika, u suradnji s Gradom Čakovcem i Općinom Mala Subotica uključeni
smo u projekt vezano uz odvajanje otpada.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2019. – 2024.
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Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2019. – 2024. prihvaćen je sa
9 ZA

Ad. 8. Prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Suncokret i omjer
sufinanciranja roditelja
Vijećnik Dražen Vidović, ovaj prijedlog Odluke podnosi se Općinskom vijeću radi reguliranja
ekonomske cijene boravka u dječjem vrtiću budući ona nije bila donesena. Ekonomska cijena vrtića
ostaje ista kao što je i bila.
Vijećnica Nadica Jelaš, u tijeku je dogradnja dječjeg vrtića i energetska obnova, no u dogledno
razdoblje, kao socijalno osviještena Općina, bilo bi dobro promijeniti omjere sufinanciranja. Ekonomska
cijena je takva kakva je. Međutim, svi roditelji svakog mjeseca donose potrošni materijal – ubruse,
papirnate maramice i slično. Neka se poveća iznos roditeljskog sufinanciranja, jer je potrošnji materijal
dodatni trošak. Je li uopće potrebno nositi potrošni materijal?
Općinski načelnik, vezano uz potrošni materijal, od 01.09. roditelji ga više neće nositi. Drago mi je što
ste spomenuli smanjenje cijene. Istu ćemo smanjiti budući ćemo energetskom obnovom postići značajne
uštede energije.
Vijećnica Sanja Krištofić, koliko skupina je u Dječjem vrtiću? Koliko djece ukupno?
Vijećnik Dražen Vidović, u vrtiću djeluju 4 skupine i trenutno je upisano 112 djece. Temeljem nedavno
provedenih upisa u Dječji vrtić, s početkom nove pedagoške godine upisano će biti 98 djece.
Dovršetkom dogradnje dječjeg vrtića značajno će se podići standard usluge. Dogradnja Dječjeg vrtića
je bila nužna obzirom na stalni prirodni prirast općine.
Vijećnica Sanja Krištofić, jeste li razmišljali o povećanju broja odgojitelja? U jasličkoj skupini je
situacija kritična obzirom na broj djece.
Općinski načelnik, od jeseni će u jaslicama biti smanjen broj djece. Ova Odluka se donosi i zbog
sufinanciranja Ministarstva odgoja i obrazovanja boravka djece nacionalnih manjina u dječjem vrtiću.
Retroaktivno ćemo zatražiti sufinanciranje Ministarstva.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o visini
ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Suncokret i omjer sufinanciranja roditelja
Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Suncokret i omjer sufinanciranja roditelja
prihvaćena je sa
9 ZA

Ad. 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada
Varaždina
Općinski načelnik, prihvaćanjem Odluke pristupanju većem urbanom području grada Varaždina
stvorili bi se preduvjeti za veće mogućnosti korištenja sredstava namijenjenih za integrirana teritorijalna
razdoblja za period od 2021. do 2027. Veće urbano područje mora zadovoljavati uvjet 35.000
stanovnika, a obuhvaćalo bi Grad Varaždin, Grad Ludbreg, Grad Varaždinske Toplice, Općinu Trnovec
Bartolovečki, Općinu Jalžabet, Općinu Martijanec, Grad Koprivnicu, Općinu Rasinje, Općinu Nedelišće
i Općinu Strahoninec.
Vijećnica Sanja Krištofić, po kojem kriteriju je Strahoninec ušao?
Općinski načelnik, uspjeli smo se dogovoriti.
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Vijećnica Sanja Krištofić, veće urbano područje djelovati će na principu funkcioniranja LAG-a? Koji
su financijski troškovi?
Općinski načelnik, da, funkcionirati će na principu LAG-a. Izraditi će se strategija. Točan iznos
troškova se ne zna. Troškovi će ovisiti o broju stanovnika svake pojedine općine, odnosno grada koji se
nalaze u tom urbanom području.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina
Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina
prihvaćena je sa

9 ZA
Ad. 10. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Strahoninec
Općinski načelnik, sukladno uputi Ureda državne uprave Međimurske županije potrebno je uskladiti
Odluku o komunalnom doprinosu Općine Strahoninec sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu u
kojem je definirano da se utvrđuje jedinična vrijednost komunalnog doprinosa. Zakonom je omogućeno
da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti djelomično ili potpuno
oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa te na taj način urediti plaćanje manjeg komunalnog
doprinosa. Budući su u članku 7. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Strahoninec cijene
komunalnog doprinosa izražene u apsolutnom iznosu, potrebno je cijene definirati u postotku kao
oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa.
Vijećnica Sanja Krištofić, nema povećanja cijene komunalnog doprinosa?
Općinski načelnik, nema povećanja.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o I.
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Strahoninec
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Strahoninec
prihvaćena je sa

9 ZA

Dovršeno u 20:10 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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