REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/02
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 18. rujna 2017. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 12. rujna 2017. godine u 20:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/02, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 07. rujna 2017. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dražen Vidović, Dragutin Posavec, Mario
Topolnjak, Štefanija Tkalčec, Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Sanja Krištofić, Dejan Drabić, Slađana
Bujan, Markus Pilić i Petra Horvatić
Opravdano odsutan: Zdravko Vincetić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
predstavnici sredstava javnog informiranja
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, predstavnike prisutnih medija i službenike Općine
Strahoninec i svima je zaželio uspješan i konstruktivan rad.
Konstatiranjem kvoruma prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjednik
Općinskog vijeća otvorio je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Prije otvaranja aktualnog sata, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike da je vijećnik
Nenad Škvorc svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Strahoninec stavio u mirovanje.
Njegovu zamjenu imenovala je organizacija SDP Strahoninec, a za zamjenu su odredili Jasminku
Poljanec.
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike da su vijećnici izabrani iz redova SDP-a
osnovali Klub vijećnika SDP-a.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Općinski načelnik upoznao je sve prisutne vijećnike o projektima i radovima na području Općine
Strahoninec, te istaknuo projekte koji će se tek početi realizirati.
Od projekata u tijeku istaknuo je da se radovi na izgradnji školske sportske dvorane OŠ
Strahoninec odvijaju sukladno planiranom tijeku, a da u podmirenju troškova izgradnje sudjeluju
Općina Strahoninec i Međimurska županija. Također, istaknuo je da je Ministarstvo znanosti i
obrazovanja dodijelilo sredstva u iznosu od 670.000,00 kuna za izgradnju spomenute dvorane.
Nadalje, Općina Strahoninec pokrenula je postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Strahoninec, a koji će sufinancirati Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Izrada II.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec povjerena je tvrtci URBIA d.o.o.
Općinski načelnik također je istaknuo da će u narednom razdoblju započeti rekonstrukcija raskrižja
Cvjetne ulice (LC20078) i ulice Žrtava fašizma, ulice Žrtava fašizma i ulice Matije Gupca i ulice

Matije Gupca i ulice J.H. Zdelara a koju će sufinancirati Ministarstvo unutarnjih poslova, Županijska
uprava za ceste Međimurske županije kuna te Općina Strahoninec. Radove na rekonstrukciji radova
izvesti će tvrtka Pavlic – Asfalt – Beton.
Nadalje, započeti će i izgradnja prometnice i pješačke staze u ulici Topolje koje će sufinancirati
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu i Općina Strahoninec. Radove će također
izvesti tvrtka Pavlic – Asfalt – Beton.
Općinski načelnik istaknuo je da se narednom razdoblju planiraju izgraditi uzdignute plohe za
umirivanje prometa u ulici Žrtava fašizma te izgradnja pješačko biciklističke staze u ulici Žrtava
fašizma. Radove se planira izvesti u 2018. godini.
Vezano uz energetsku obnovu Dječjeg vrtića u Strahonincu, općinski načelnik istaknuo je da se
očekuje natječaj za Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog
sektora tijekom IV kvartala 2017. godine te da Općina Strahoninec ima spremnu cjelokupnu
dokumentaciju vezanu uz prijavu na spomenuti natječaj.
Također, općinski načelnik obavijestio je vijećnike da nakon provedenog javnog natječaja za
imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec isti će započeti s radom 02.
listopada 2017. godine na nepuno radno vrijeme.
Vijećnica Nadica Jelaš, smatram da su ovi podaci trebali biti dani u pisanom obliku da su te
informacije trebale biti dane prije otvaranja aktualnog sata.
Da li se obzirom na najavljene projekte razmišlja o rebalansu proračuna Općine Strahoninec?
Općinski načelnik, svi navedeni projekti nalaze se u proračunu Općine Strahoninec.
Vijećnik Dejan Drabić, zanima me da li sustav e-redar funkcionira i koja je visina naknade za
njegovo održavanje?
Općinski načelnik, sustav e-redar funkcionira. Mjesečni iznos koji se izdvaja je 300,00 kn+ PDV.
Vijećnik Dejan Drabić, da li imamo prijave na sustav?
Općinski načelnik, da, imamo.
Vijećnik Dejan Drabić, zanima me kakva je situacija s ambrozijom u naselju te situacija s azbestom?
Općinski načelnik, komunalni redar poslao je opomene mještanima na čijim parcelama se nalazi
opomena. Moram naglasiti da u većini slučajeva ljudi reagiraju po dostavljenoj opomeni.
Ministarstvo zaštite okoliša zatražilo je od svih jedinica lokalne samouprave da se popiše količina
azbesta u pojedinoj općini i gradu.
Pošto više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec zaključio je aktualni sat.
Aktualni sat završen je u 20:40 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Svečana prisega vijećnika
2. Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od
01.01.2017.-30.06.2017.
4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
Općine Strahoninec
5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Strahoninec
6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje
studenata Općine Strahoninec
7. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za unapređenje i praćenje rada udruga na
području Općine Strahoninec
8. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od
elementarnih nepogoda na području Općine Strahoninec
9. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i
provođenje natječaja u Općini Strahoninec

10. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju savjeta za potrošače Općine Strahoninec
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na
području Općine Strahoninec
13. Prijedlog Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Strahoninec na korištenje udrugama
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je predloženi je Dnevni red koji prihvaćen jednoglasno.
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec otvorio je raspravu.
Vijećnik Dejan Drabić zamolio je da se zapisnici sjednica stavljaju na Internet stranicu Općine
Strahoninec zajedno s materijalima za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec konstatira da je zapisnik prihvaćen sa
12 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad 1. Svečana prisega vijećnika
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitanog teksta prisege pozvao je Jasminku Poljanec na
potpisivanje izjave o davanju prisege.
Ad 2. Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitanog teksta prisege pozvao je općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika na potpisivanje izjave o davanju prisege
Ad 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec
od 01.01.2017.-30.06.2017.
Općinski načelnik, u izvještajnom razdoblju prihodi i primici Proračuna Općine Strahoninec
realizirani su u visini od 5.444.258,72 kuna, dok su rashodi i izdaci realizirani u visini od 5.011.772,80
kuna. Iz navedenog proizlazi višak u iznosu od 432.485,92 kuna, a uz preneseni višak iz prethodne
proračunske godine od 157.339,88 kuna dolazimo do ukupnog viška te on za razdoblje od 01.01. do
30.06. iznosi 589.825,80 kuna. Rashodi i izdaci proračuna realizirani su u izvještajnom razdoblju u
iznosu od 5.011.772,08 kn 39,59% u odnosu na plan, a 37,36% više u odnosu na izvršenje prethodne
proračunske godine. Svi rashodi i izdaci u okviru su planiranih izdataka tekuće godine te nema nekih
bitnih i vidljivih odstupanja, osim kod kapitalne donacije - Aglomeracija , kod koje nismo planirali
manipulativne troškove. Općina Strahoninec u 2016. godini dugoročno se zadužila nakon dobivene
suglasnosti Vlade RH u iznosu od 668.829,36EUR-a u kunskoj protuvrijednosti 5.000.000,kn.
Kamata na kredit iznosi 3,49%, a zaduženje za kamatu iznosi 191.221,44EUR-a ili 1.436.327.91 kn.
Plaća se mjesečni anuitet 1. u mjesecu, anuitet sa kamatom je 4.778,06 EUR-a po ST HNB. Mjesečni
anuitet plaća se uredno, a isto tako Županja doznačuje općini svoj dio prema mjesečnim zahtjevima.
Općina Strahoninec ima još jedan kredit iz ranijih godina, sredstva za otplatu tog kredita osigurana su
po Sporazumu sa gradom Čakovcem, naime grad Čakovec mjesečno doznačuje sredstva za otplatu
kredita. Zadnji anuitet će se platiti 31.03.2018. godine. Općina Strahoninec, nije dala nikakva jamstva
tijekom prvog polugodišta 2017. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.

Vijećnica Nadica Jelaš, imam dva prijedloga, da se uz sve točke dnevnog reda daju obrazloženja,
pogotovo uz proračun i obračun proračuna. Također, predlažem da se i županijski vijećnici pozivaju
na sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Vidović je županijski vijećnik.
Općinski načelnik, prihvaćam vaše prijedloge.
Vijećnica Nadica Jelaš, evidentan je rast prihoda od poreza na dohodak, izvršenje proračuna iznosi
43%, s tim da bi bilo znatno niže izvršenje da nije bilo 2/3 izvršenje vezano uz izgradnju školske
sportske dvorane.
Vezano uz dogradnju vrtića i opremanja stambene zone, izvršenje je izostalo.
Vezano uz konto 6332, o kakvim se kapitalnim pomoćima radi?
Općinski načelnik, otplata kredita i pomoć iz državnog proračuna za izradu Prostornog plana.
Vijećnica Nadica Jelaš, koliko uredno Međimurska županija izvršava obvezu otplate kredita?
Općinski načelnik, do 30.06.2017. godine Međimurska županija uplatila je 125.000,00. kuna. Na
godišnjoj razini Međimurska županija uplaćuje 258.000,00 kuna.
Također, Ministarstvo obrazovanja izdvojilo je 670.000,00 kuna za izgradnju dvorane.
Vijećnica Nadica Jelaš, primitci od financijske imovine veći su od prihoda poslovanja, realizacija
kredita je 3.200.000,00 kuna?
Općinski načelnik, povlačimo novac prema izdanim situacijama.
Vijećnica Nadica Jelaš, konto 4263 literarna i znanstvena djela?
Općinski načelnik, radi se o dokumentima prostornog uređenja i izrada projekata.
Vijećnica Nadica Jelaš, na kontu 3822 nalazi se kapitalne donacije u iznosu od 55.000,00 kuna.
Općinski načelnik, kapitalna donacija vjerskoj zajednici te aglomeracija.
Vijećnica Nadica Jelaš, izvršenje je veće od planiranog?
Općinski načelnik, planirano je bilo 33.000,00 kuna no zbog manipulativnih troškova i izgradnje
kolektora troškovi su porasli.
Vijećnica Sanja Krištofić, općinski načelnik rekao je da se sredstva za izgradnju dvorane povlače
sukladno dostavljenim situacijama, a vidi se da je povučeno više od dostavljenih situacija.
Općinski načelnik, 25.06.2017. došao je zahtjev izvođača za isplatu, sredstva smo povukli, no
nadzorni inženjer nije ovjerio situaciju, te nismo htjeli uplatiti sredstva bez ovjere nadzornog
inženjera.
Vijećnica Sanja Krištofić, zašto se izgradnja dvorane knjiži na konto 4?
Općinski načelnik, iz Ministarstva financija došao je naputak da se izgradnja dvorane knjiži na konto
4, budući smo se mi kreditno zadužili za izgradnju dvorane. Po završetku dvorane Općinsko vijeće
donijeti će odluku kojom će se dvorana prebaciti na Osnovnu školu Strahoninec.
Vijećnica Nadica Jelaš, treba pitati što će biti s popisom imovine. Da li će objekt biti invertariziran
kao imovina Općine ili Međimurske županije.
Referent za računovodstvo i financije Miljenka Zver, do primopredaje dvorane, ista će se popisati u
imovinu Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna
proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2017.- 30.06.2017. prihvaćena sa

6 ZA

5 PROTIV

1 SUZDRŽANA

Ad 4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog
vijeća Općine Strahoninec
Općinski načelnik, predlažem da se u Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine
Strahoninec imenuju Vladimir Lepen (predsjednik) i Štefanija Tkalčec.
Vijećnica Nadica Jelaš, u ime Kluba SDP-a predlažem da se imenuje Dejan Drabić.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za
Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćena sa
12 ZA
Ad 5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Općinski načelnik, predlažem da su u Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća Općine
Strahoninec imenuje Mario Topolnjak (predsjednik), Dražen Vidović i Markus Pilić.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za
financije i proračun Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćena sa
12 ZA
Ad 6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalna pitanja i
stipendiranje studenata Općine Strahoninec
Općinski načelnik, predlažem da se u Odbor za socijalna pitanja i stipendiranje studenata Općine
Strahoninec imenuje Markus Pilić (predsjednik), Petra Horvatić i Dragica Jagec.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za
socijalna pitanja i stipendiranje studenata Općine Strahoninec prihvaćena sa

12 ZA
Ad 7. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za unapređenje i praćenje rada
udruga na području Općine Strahoninec
Općinski načelnik, predlažem da se u Odbor za unapređenje i praćenje rada udruga na području
Općine Strahoninec imenuju Dragutin Posavec (predsjednik) i Mario Topolnjak
Vijećnica Nadica Jelaš, u ime Kluba SDP-a predlažem da se imenuje Jasminka Poljanec.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za
unapređenje i praćenje rada udruga na području Općine Strahoninec prihvaćena sa

12 ZA
Ad 8. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i procjenu
štete od elementarnih nepogoda na području Općine Strahoninec
Općinski načelnik, predlažem da se u Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih
nepogoda na području Općine Strahoninec imenuju Vladimir Lepen (predsjednik) i Štefanija Tkalčec.
Vijećnica Nadica Jelaš, u ime Kluba SDP-a predlažem da se imenuje Slađana Bujan.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za
poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Općine Strahoninec prihvaćena
sa
12 ZA
Ad 9. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za procjenu, prodaju i kupnju
imovine i provođenje natječaja u Općini Strahoninec
Općinski načelnik, predlažem da se u Komisiju za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje
natječaja u Općini Strahoninec imenuju Mario Topolnjak (predsjednik) i Dragutin Posavec.
Vijećnica Nadica Jelaš, u ime Kluba SDP-a predlažem da se imenuje Nadica Jelaš.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za
procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja u Općini Strahoninec prihvaćena sa

12 ZA
Ad 10. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalnu djelatnost,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
Općinski načelnik, predlažem da se u Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Općine Strahoninec imenuju Dragutin Posavec (predsjednik) i Zdravko Vincetić.
Vijećnica Nadica Jelaš, u ime Kluba SDP-a predlažem da se imenuje Sanja Krištofić.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za
komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec prihvaćena sa
12 ZA
Ad 11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju savjeta za potrošače Općine Strahoninec
Općinski načelnik, sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o zaštiti potrošača („NN“ br. 41/14 i
110/15) jedinica lokalne samouprave dužna je osnovati savjetodavno tijelo za zaštitu prava potrošača.
U tom tijelu, sukladno članku 25. stavku 2. mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.Tako
predlažem da jedan od članova bude Zlatko Polišanski, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača.
Evo, pozivam Vas da date svoje prijedloge.
Vijećnica Petra Horvatić, koja je zadaća Savjeta za potrošače?
Viši referent Silvija Žižek, zadaća mu je štiti potrošače prilikom kupnje oštećenog proizvoda.
Obratiti ćete se Savjetu potrošača koji će dalje postupati prema Savjetu potrošača Međimurske
županije.
Općinski načelnik, predlažem da se u Savjet Potrošača Općine Strahoninec imenuju Petra Horvatić
(predsjednik), Slađana Bujan, Štefanija Tkalčec, Dragica Posavec i Zlatko Polišanski.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju i imenovanju savjeta za potrošače
Općine Strahoninec prihvaćena sa
12 ZA

Ad 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
na području Općine Strahoninec
Općinski načelnik, sukladno nadzoru zakonitosti općih akata Općinskog vijeća Općine Strahoninec
koji je proveo Ured državne uprave u Međimurskoj županiji potrebno je izmijeniti članak 20. Odluke o
obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Strahoninec koju je donijelo Općinsko vijeće
Općine Strahoninec 23.03.2016. godine. Članak odluke mijenja se u dijelu koji se odnosi na tijelo
ovlašteno za donošenje cjenika dimnjačarskih usluga. Cjenik dimnjačarskih usluga, način plaćanja i
način obračuna određuje isporučitelj usluge. Također sadrži odredbu da se cjenik može mijenjati na
prijedlog ovlaštenog dimnjačara uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, te dokumente koje
zahtjev za izdavanje suglasnosti na novi cjenik mora sadržavati. Ostali članci Odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova ostaju nepromijenjeni.
Vijećnica Sanja Krištofić, u zakonima na temelju kojih se donosi ova odluka nigdje nije navedeno
da se odlukom moraju definirati ove odredbe. Prilikom raspisivanja natječaja za davanje koncesije,
cjenik mora biti sastavni dio Ugovora.
Općinski načelnik, mi nismo raspisivali natječaj za davanje koncesije. Koncesiju smo produžili
aneksom ugovora.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova na području Općine Strahoninec prihvaćena sa
12 ZA
Ad 13. Prijedlog Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Strahoninec na korištenje
udrugama
Općinski načelnik, stupanjem na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge između ostalog
propisano je da se za programe i projekte koje provode udruge raspisuju javni natječaji za dodjelu
sredstava, a Uredba se također primjenjuje i kad se odobravaju nefinancijske podrške u nekretninama,
odnosno dodjeli prostora u kojima udruge provode svoje programe i projekte.
Pravilnikom su propisani prostori koji će se dodjeljivati na korištenje, raspisivanje i uvjeti javnog
natječaja, visina naknade za korištenje prostora, sklapanje ugovora te prava i obveze ugovornih strana.
Nakon raspisivanja javnog natječaja, sklapa se ugovor s udruga koje koriste prostore na rok ne dulji od
5 godina (rok korištenja biti će definiran u ugovoru), a udruzi taj isti prostor može nakon isteka roka
biti dodijeljen bez provođenja javnog natječaja ukoliko je udruga uredno izvršavala svoje ugovorne
obveze te i dalje ima potrebu za korištenje tog prostora.
Također na javni natječaj ne moraju se javiti udruge kojoj su zakonom ili drugim pravnim propisom
dodijeljene određene javne ovlasti (DVD, Crveni križ, HGSS..)
Vijećnica Sanja Krištofić, molim Vas da nas podsjetite koje su Odluke vezano uz rad udruga na
snazi?
Viši referentica Silvija Žižek, u ožujku 2016. godine Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je
Odluku korištenju prostora u vlasništvu Općine Strahoninec koja je u prosincu 2016. godine stavljena
izvan snage, opet po naputku Ureda državne uprave Međimurske županije, budući da nije bila u skladu
s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Pravilnik o dodjeli prostora u vlasništvu Općine
Strahoninec na korištenje udrugama prihvaćen sa
7 ZA
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Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je sjednicu.
Dovršeno u 21:28.
Zapisničari,
Miljenka Zver
Silvija Žižek
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen

