OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 31.03.2011.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 31.03.2011. 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 slIjedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Rajko Lukman, Jasminka
Poljanec, Dario Srnec, Mario Topolnjak, Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna saborska zastupnica Nadica Jelaš.
Odsustvo opravdali: Patafta Franjo, Kovač Cvetan.
Odsutni: Dražen Vidović, Josip Šipek.
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnici medija - Međimurskih novina i lista Međimurje.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 9 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 slijedeći Dnevni red:
1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju rada Načelnice Općine Strahoninec za 2010.
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju programa održavanja
komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne
naknade za 2010. godinu.
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju socijalnog programa za 2010.
5. Donošenje Odluke o godišnjem obračunu proračuna Općine Strahoninec za 2010.
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Općine za 2010. godinu
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o provođenje Plana gospodarenje otpadom.
8. Ostala pitanja.
Kako nije bilo primjedbi na predloženi Dnevni red, Predsjednik ga daje na glasovanje, te je
predloženi Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika s 11.
sjednice Vijeća.

Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik s 11. sjednice Vijeća
prihvaćen jednoglasno.
Ad 1
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje za donošenje Zaključka o
prihvaćanju rada Načelnice Općine Strahoninec za 2010. godinu.
U svojem izlaganju Načelnica se dotakla najvažnijih poslova koje je obavljala tijekom 2010.
godine. Načelnica je kroz svoje izlaganje također upoznala vijećnike s ocjenjivanjem Općina
temeljem obrazovne strukture, stope nezaposlenosti, proračunskih prihoda po stanovniku,
migracija stanovništva. Razdoblje ocjenjivanja je 2006-2008. godine. Općina Strahoninec je
od 556 jedinica lokalne samouprave na 129. mjestu, ispred nas s područja Međimurske
županije je Općina Šenkovec i grad Čakovec. Zbog mjesta ne kojem se nalazimo ne spadamo
u skupinu Općina pod državnom skrbi.
Tijekom 2009. i 2010. godine u Općini je zabilježen pad zaposlenosti i to za 50%, pa
vjerojatno, ako se situacija ne popravi, ubuduće nećemo biti tako visoko rangirani.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Vijećnik Mario Topolnjak - u izvještaju je spomenuti sudski spor sa Hrvatskim
telekomunikacijama, zanima ga tko je pokrenuo spor i zašto.
Na pitanje je odgovorila Načelnica - sudski spor započeo je HT i traži da se zgrada u kojoj se
nalazi centrala proknjiži u njihovo vlasništvo, kao i dio zemljišta., ali da imamo Ugovor star
30 godina, iz kojeg je vidljivo da je zgrada naša i da HT ima samo pravo korištenje tj.
instaliranja svoje opreme.
Vijećnik Dejan Drabić je postavio pitanje najma telekomunikacijskih kablova.
Na pitanje je odgovorila Načelnica - ovih dana je poslan zahtjev katastru za kartom gdje se
vide vodovi.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Zaključak o prihvaćanju rada Načelnice Općine Strahoninec za 2010. godinu.
Zaključak o prihvaćanju rada Načelnice Općine Strahoninec za 2010. godinu prihvaćen
je jednoglasno.

Ad 2
Predsjednik je predložio za točke 2, 3 i 4 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, 3 i 4 u kratkim crtama, pošto su vijećnici dobili prijedlog Odluka u prilogu poziva.
Istaknula je održavanje naselja kao i ranijih godina, u sklopu socijalnog programa u 2010.
godini izdvajala su se sredstva za stipendije, sufinanciranje određenih specijalističkih
pregleda, izdvajanje za novorođenu djecu sa područja Općine, pomoć obiteljima,
sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca (Varaždin,Prelog).

Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio objedinjenu raspravu po točkama 2, 3 i 4.
Pošto se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu prihvaćena je jednoglasno.
Ad 3
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju programa održavanja komunalne
infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2010.
godinu.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju programa održavanja komunalne
infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za
2010. godinu. godinu prihvaćena je jednoglasno.
Ad 4
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju socijalnog programa za 2010. godinu.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju socijalnog programa za 2010. godinu
prihvaćena je jednoglasno.
Ad 5
Donošenje Odluke o godišnjem obračunu proračuna Općine Strahoninec za 2010 godinu.
Predsjednik napominje da za ovu odluku treba većina glasova ukupnog broja vijećnika tj.
sedam, te daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga.
U 2010. godini općina Strahoninec ostvarila je prihode u iznosu od 3.324.549,80 kn,
Rashode u iznosu od 2.958.002,38kn. Višak prihoda nad rashodom iznosi 366.547,42 kn.
Načelnica je dalje po analitičkim kontima objašnjavala stavke Izvršenja Proračuna.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu , predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
Odluku o godišnjem obračunu proračuna Općine Strahoninec za 2010. godinu.
Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Strahoninec za 2010 godinu
prihvaćena je jednoglasno.
Ad 6
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Strahoninec za 2010. godinu utvrđen je rezultat,
viška prihoda poslovanja u iznosu od 366.547,42 kn. Utvrđeni proračunski višak pokrit će
manjak prihoda iz 2009. godine, a razlika će se uložiti za nabavu nefinancijske imovine.
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 rezultata poslovanja Općine za 2010. godinu prihvaćena je
jednoglasno.

Ad 7
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje prijedloga.
Temeljem članka 11. Zakona o otpadu općinsko vijeće je 19.12.2007. godine donijelo plan
gospodarenja otpadom. Sakupljač komunalnog otpada za područje Općine je GKP Čakom.
Početkom 2011. godine maknuti su zeleni otoci i uvedeno je obvezno sortiranje smeća u
vreće. U izvješću su prikazane tablice koje prikazuju količine odvezenog otpada i moguće
količine otpada.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Nadica Jelaš postavila je pitanje kako se utvrđuju moguće količine otpada.
Načelnica je odgovorila da su vjerojatno određene prema broju stanovnika i prema skupljanju
otpada ranijih godina.
Vijećnik Jurčec Vladimir - količine su sada puno manje jer ljudi zbog situacije sortiraju sami
otpad i prodaju u poduzeća koja se time bave kako bi osigurali dodatna sredstva u
kućanstvima.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao Odluku na
glasovanje.
Odluka o prihvaćanju izvješća o provođenje Plana gospodarenja otpadom prihvaćena je
jednoglasno.
Ad 8
Predsjednik KUD-a Strahoninec Dragan Zdolec pozvao je sve vijećnike na druženje dramskih
amatera u nedjelju 03.04.2011. godine.
Pošto se više nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio sjednicu vijeća u 20.30 sati.
Zapisničar
Miljenka Zver

Predsjednik
Rajko Lukman v.r.

