OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 20.06.2011.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 20.06.2011. 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 19.30 sati.
Sjednici su prisustvovali sljedeći vijećnici:
Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko Lukman, Franjo Patafta,
Jasminka Poljanec, Dario Srnec, Mario Topolnjak, Dragan Zdolec.
Odsustvo opravdali: Dejan Drabić
Odsutni: Josip Šipek, Dražen Vidović.
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnik medija - 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 19.30 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Pošto nije bilo pitanja za aktualni sad, predsjednik je zatvorio aktualni sat.
Predsjednik je predložio Dnevni red kao u prilogu poziva uz jednu dopunu: da se kao 6. točka
uvrsti Donošenje Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za općinu
Strahoninec, a da postojeća točka 6 postane točka 7.
Kako nije bilo drugih primjedbi niti dopuna, Predsjednik daje na glasovanje slijedeći
Dnevni red:
1. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,
2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage DPU Zagrebačke ulice,
3. Donošenje Odluke o izradi UPU-a uređenja gospodarsko-poslovne zone sjeverno od
obilaznice u Strahonincu,
4. Donošenje Odluke o izradi UPU-a uređenja stambene zone u Strahonincu
(Prvomajska – M. Gupca),
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu općine
Strahoninec,
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za općinu
Strahoninec,
7. Ostala pitanja.
Predloženi Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika s 12.
sjednice Vijeća.
Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik s 12. sjednice Vijeća
prihvaćen jednoglasno.

Ad 1
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje.
U svojem izlaganju Načelnica je obrazložila da smo dužni donijeti Odluku temeljem Zakona
o vodama. Sve naknade su iste ništa se ne mijenja naknada se ne mijenja, naknada se uplaćuju
na žiro račun Općine Strahoninec.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Vijećnik Vladimir J. – zanima ga je li to naknada kao i ranije ili manja uz popust i koliki je
postotak priključenosti.
Načelnica Sanja K. – imamo 56 % priključenih domaćinstava, a to bi bila normalna cijena
koja se može akcijskim popustima smanjivati.
Vijećnik Vladimir J. – mišljenja je da bi, ako želimo povećati broj priključaka, morali
smanjiti cijenu – predlaže smanjenje cijene.
Načelnica Sanja K. – Vlada ionako ima namjeru donijeti odluku o smanjenju cijene priključka
(do 2.000,00 kn) što će smanjiti prihode Općine.
Vijećnik Dragan Z. – ne slaže se jer su neki platili sve unaprijed, a dugo nisu dobili
priključak.
Rajko L. – slaže se s predloženim prijedlogom, a ako Vlada ne donese spomenutu odluku
Načelnica može svojom odlukom naknadno utvrditi akcijske uvjete priključka.
Vijećnik Vladimir J. – upitan je datum primjene, može li biti retroaktivan.
Načelnica Sanja K. – o datumu primjene se već raspitivala, a prije objavljivanja će dobiti
definitivnu potvrdu.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine.
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine prihvaćena je većinom glasova,
devet ZA, jedan PROTIV (Vladimir J.).

Ad 2
Predsjednik je predložio za točke 2 i 3 objedinjeno obrazloženje i raspravu, a glasovanje će
biti pojedinačno za svaku točku.
Vijećnici su se složili sa prijedlogom Predsjednika vijeća.
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga Odluka pod
točkama 2 i 3 u kratkim crtama, pošto su vijećnici dobili prijedloge Odluka u prilogu poziva.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio objedinjenu raspravu po točkama 2 i 3.
Vijećnik Mario T. – zanima ga zašto se stari plan stavlja van snage prije donošenje novog.

Načelnica Sanja K. – u odluke su stavljeni krajnji rokovi za zakonske procedure, a stari plan
ionako već neko vrijeme nije važeći i po njemu se ništa ne može raditi.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o pokretanju postupka stavljanja van snage DPU Zagrebačke ulice.
Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage DPU Zagrebačke ulice prihvaćena
je jednoglasno.

Ad 3
Donošenje Odluke o izradi UPU-a uređenja gospodarsko-poslovne zone sjeverno od
obilaznice u Strahonincu.
Odluka o izradi UPU-a uređenja gospodarsko-poslovne zone sjeverno od obilaznice u
Strahonincu prihvaćena je jednoglasno.

Ad 4
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga Odluke u
kratkim crtama, pošto su vijećnici dobili prijedlog Odluka u prilogu poziva, uz napomenu da
možemo predlagati eventualno ime te buduće stambene zone.
Vijećnik Dragan Z. daje prijedlog imena stambene zone, ali ga odmah i povlači.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o izradi UPU-a uređenja stambene zone u Strahonincu (Prvomajska – M.
Gupca).
Odluka o izradi UPU-a uređenja stambene zone u Strahonincu (Prvomajska – M.
Gupca) prihvaćena je jednoglasno.

Ad 5
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga Odluke u
kratkim crtama, pošto su vijećnici dobili prijedlog Odluka u prilogu poziva, uz iznošenje
konkretnog prijedloga cijene od 120,00 kn/m3, obzirom da i druge općine imaju približne
iznose i da postoje već zahtjevi i drugih operatera za izgradnjom.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Vijećnik Franjo P. – zanima ga plaćaju li poslije još nešto osim tog iznosa.
Načelnica Sanja K. – poslije plaćaju samo komunalnu naknadu po m2.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu općine Strahoninec.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu općine Strahoninec
prihvaćena je jednoglasno.

Ad 6
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga uz navođenje
pravnih osoba: NAVESTI PRAVNE OSOBE IZ PRIJEDLOGA NAČELNICE
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao Odluku na
glasovanje.
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za općinu Strahoninec
prihvaćena je jednoglasno.

Ad 7
Vijećnik Dragan Z. poziva nazočne i druge goste na Memorijal Stjepan Bujan Stipić koji će se
održati u nedjelju 26.06.2011.
Vijećnik Jurčec Vladimir – što je sa zakupom poljoprivrednog zemljišta obzirom da su
pojedinci zapustili zemlju i daju drugima u ilegalni podzakup, smatra da bi prema Programu o
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem to zemljište trebalo prodati, a ne najmom
pogodovati vlasnicima većih kompleksa.
Načelnica Sanja K. – ako ima konkretna imena neka ih dostavi, najmom se nikome ne
pogoduje jer zainteresiranih za kupovinu velikih površina nema. Za dio je raspisani natječaj, a
za dio će biti u 9. mjesecu. Mišljenja je da pojedine manje, izolirane parcele treba prodati, a o
većim kompleksima razmisliti da li ih prodati ili dati u najam da Općina ne ostane apsolutno
bez imalo zemljišta. Prije konačnog prijedloga provest će se rasprava sa svim zainteresiranim
stranama.
Također daje informacije o raspisanom natječaju za izgradnju Centra, o odobrenim sredstvima
ministarstva od 200.000,00 kn za prometnice, o problemu oko odvojka Ivana Hižmana, o
gotovim programima za izgradnju crkve.
Pošto se više nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio sjednicu vijeća u 20.40 sati.
Zapisničar
Miljenka Zver

Predsjednik
Rajko Lukman v.r.

