REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/07
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 09. listopada 2018. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 02. listopada 2018. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/07, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 27. rujna 2018. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dragutin Posavec, Dražen Vidović, Mario
Topolnjak, Štefanija Tkalčec, Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Sanja Krištofić, Markus Pilić, Dejan
Drabić, Slađana Bujan, Zdravko Vincetić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Hranilović, viša referentica Silvija Žižek referentica za
računovodstvo i financije Miljenka Zver
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 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Prije otvaranja aktualnog sata, predsjednik Općinskog vijeća osvrnuo se na natpise objavljene na
društvenim mrežama te iznio svoj stav oko istog.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Vijećnica Nadica Jelaš, da li je unutar sportske školske dvorane predviđen prostor za produženi
boravak školske djece? Mnogi roditelji istaknuli su potrebu za isto.
Općinski načelnik, najprije vas sve lijepo pozdravljam u ime izvršne vlasti. Ovo pitanje trebalo bi
postaviti Međimurskoj županiji. U četvrtak imamo sastanak sa čelnicima Međimurske županije te
ćemo definirati daljnje korake o osiguranju sredstava za financiranje produženog boravka.
Zamjenik općinskog načelnika, također, razmišlja se da se dnevni boravak organizira u prostoriji u
kojoj se trenutno održava nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
Vijećnik Dejan Drabić, pitao bih načelnika da li je pripremio dokumente koje sam tražio?
Općinski načelnik, sve dokumente koji zakonski trebate dobiti ste dobili.
Vijećnik Dejan Drabić, obraćam se predsjedniku Općinskog vijeća da se u okviru svoje nadležnosti
pobrine da vijećnici dobiju traženu dokumentaciju.
Predsjednik Općinskog vijeća, pitanje dostavite u pisanom obliku.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik općinskog vijeća zatvorio je aktualni sat.
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Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od
01.01.2018.-30.06.2018.
-Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.2018. –
30.06.2018.
3. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018.
4. Statutarna odluka o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Strahoninec
5. Prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Suncokret
6. Prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Suncokret
7. Prijedlog Odluke o uređenju imovinskopravnih odnosa
8. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Strahoninec
9. Prijedlog Odluke o proglašenju Osnovne škole Strahoninec javnom ustanovom od posebnog interesa
za Općinu Strahoninec
10. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2018. –
30.06.2018.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnica Nadica Jelaš, molim da se na stranicu 2. kod točke 1. u zadnji pasus doda površina zemljišta.

Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik 6. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćen je sa
11 ZA
Ad. 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od
01.01.2018.-30.06.2018.
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili obrazloženje Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine
Strahoninec.
Vijećnica Nadica Jelaš, u obrazloženju je sve dosta jasno napisano. Molim da se objasne samo 2 stavke,
a to su, izvršenje proračuna je vrlo nisko, iznosi samo 25% ukupno planiranih prihoda, ali znamo da se
još u idućih 6 mjeseci može nadoknaditi. Možemo biti zadovoljni s ostvarenjem izvornih prihoda, a
najveći podbačaj je u ostvarenju prihoda iz drugih proračuna.
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U rashodima imamo veliki rast rashoda za komunalne i intelektualne usluge. Također, veliki je rast
rashoda za reprezentaciju. Vrlo su niski rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Koja jamstva je
Općina Strahoninec izdala u 2018. godini na 100.000,00 i 110.000,00 kuna?
Općinski načelnik, jamstva su izdana za dobivene projekte od strane Ministarstva regionalnog razvoja.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2018.-30.06.2018.
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2018.30.06.2018 prihvaćena je sa
7 ZA

5 SUZDRŽANIH

Ad.3. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018.
Općinski načelnik, izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa rađeni je na temelju podataka iz
obračuna Proračuna Općine Strahoninec.
Vijećnica Nadica Jelaš, samo ću konstatirati da je izvršenje na većini stavaka ili izrazito nisko ili nulto.
Za izgradnju sportske školske dvorane bio je planirani iznos od 300.000,00 kn, a realizirano je
500.000,00 kuna.
Općinski načelnik, radi se o troškovima iz 2017. godine.
Vijećnik Dejan Drabić, vezano uz planiranu investiciju izgradnje optičkog kabla, kakvi su planovi?
Općinski načelnik, 25. rujna održan je sastanak vezan uz uvođenje širokopojasnog interneta, te je
rečeno da se 27. listopada planira otvoriti natječaj.
Zamjenik općinskog načelnika, postoje područja koja su od interesa za telekomunikacije. Ušli smo u
projekt zajedno sa gradovima i općinama kojem je na čelu grad Mursko Središće (PRŠI). Teleoperateri
su zainteresirani za izgradnju, no još nitko ne želi graditi infrastrukturu. Također, Općina Strahoninec
sudjelovati će u projektu Wifi4EU.
Vijećnik Dejan Drabić, superbrzi internet je od vitalnog značenja za današnje doba. Već sad kasnimo
u realizaciji istog. Očekivali smo da će doći do konkretnih saznanja i pomaka. Naravno, moramo se, u
konačnici, voditi cijenom koštanja. Cijena usluge koju će mještani plaćati mora biti konkurentska.
Brzina interneta nakon uvođenja superbrzog interneta biti će 50 puta veća.
Općinski načelnik, obzirom da su u općini u tijeku veliki projekti, a superbrzi Internet možemo dobiti
putem javnih natječaja, smatram da iste trebamo pričekati, a ne izdvajati cca 700.000,00 kuna.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Izvještaj o provedbi Plana
razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018.
Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018. prihvaćen je
sa
7 ZA

5 SUZDRŽANIH

Ad.4. Statutarna odluka o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Strahoninec
Općinski načelnik, nadzorom zakonitosti općih akata Općinskog vijeća Općine Strahoninec Ured
državne uprave u Međimurskoj županiji uputio je predstavničko tijelo da se u članku 22. briše stavak 3.
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja nije
obvezujući“ budući je ta odredba uređena Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog
sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Statutarnu odluka o II.
Izmjenama i dopunama Statuta Općine Strahoninec.
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Statutarna odluka o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Strahoninec prihvaćena je sa
12 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad.5. Prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Suncokret
Vijećnik Dražen Vidović, Dječji vrtić u nadležnosti je Općine Strahoninec. Formirano je Upravno
vijeće dječjeg vrtića Suncokret koje broji 5 članova, a ja sam predsjednik Upravnog vijeća. S ciljem
funkcioniranja vrtića potrebno je donijeti određene odluke kako bi se rad vrtića mogao nesmetano
odvijati. Stoga su pred Vama dokumenti za koje je potrebna prethodna suglasnost Općinskog vijeća
Općine Strahoninec.
Vijećnica Nadica Jelaš, ne znamo od kad je Dječji vrtić u općinskom vlasništvu, kako je osnovano
upravno vijeće ako u trenutku osnivanja vrtića nije bilo djece ni roditelja. Tko su članovi upravnog
vijeća?
Općinski načelnik, 2016. godine. Do onda je vrtić bio u likvidaciji. Odlukom Općinskog vijeća
ponovno je pokrenuta djelatnost vrtića. 3 člana upravnog vijeća imenuje osnivač, a to su Dražen
Vidović, Dragutin Posavec i Marijana Ladić. Predstavnik roditelja u upravnom vijeću je Bruno
Palašek a predstavnik odgojitelja je Maja Bacinger.
Budući nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prethodnu suglasnost na
prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Suncokret.
Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Suncokret dana je sa
12 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad.6. Prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Suncokret
Vijećnik Dražen Vidović, kako bi se sistematizirala radna mjesta potrebna za rad dječjeg vrtića
potrebno je donijeti i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića a uz prethodnu
suglasnost Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Vijećnica Nadica Jelaš, u članku 5., stavak 4 i 6 su identični. Jedan je potrebno brisati.
Što podrazumijeva progam vjerskog sadržaja?
Vijećnik Dražen Vidović, na zahtjev roditelja moguće je organizirati program vjerskog sadržaja u
sklopu redovne djelatnosti rada vrtića.
Zamjenik općinskog načelnika, svake godine u vrtiću se organizira obilježavanje Dana Svetog Nikole
i Dani kruha, i to se isto smatra nekim vidom vjerskog sadržaja.
Vijećnik Markus Pilić, vrtići se mogu specijalizirati za vjerske sadržaje ili za strane jezike te u tom
vidu se može organizirati vjerski ili neki drugi sadržaji.
Vijećnik Dejan Drabić, kakva je situacija u vrtiću? Da li su svi djelatnici isti?
Općinski načelnik, sve djelatnice su iste. Jedna je već ranije otišla, pa je na njenom mjestu zaposlena
druga.
Vijećnik Dejan Drabić, kako je definirana bruto plaća djelatnika vrtića?
Općinski načelnik, za iduće općinsko vijeće biti će vam pripremljeni traženi podaci.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prethodnu suglasnost na
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića.
Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića dana je sa
12 ZA (JEDNOGLASNO)
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Ad. 7. Prijedlog Odluke o uređenju imovinskopravnih odnosa
Općinski načelnik, radi se o reguliranju imovinskopravnih odnosa za nekretnine upisane u zemljišno
knjižni uložak 2989 k.o. Strahoninec, kat. čestica br. 789/2 i kat. čestice 791/7 k.o. Strahoninec.
Vijećnica Nadica Jelaš, drago mi je što će se riješiti ova situacija, a na koju nas je gđa. Sanja
Krištofić upozoravala, i što ste vi priznali svoju grešku.
Općinski načelnik, ne radi se o mojoj grešci, već o neažuriranim podacima vlasništva a koji su
posljedica neprenošenja prava vlasništva stvarnih vlasnika.
Vijećnik Dejan Drabić, mene straši situacija što bi na ovaj način i netko drugi omaškom birokracije
mogao ostati bez svog vlasništva.
Vijećnik Mario Topolnjak, u ovom slučaju postoji i krivnja samih vlasnika. Ako je u upravnom
sporu iz 1992. godine vlasništvo vraćeno, mogli su vlasnici riješiti papire.
Vijećnica Sanja Krištofić, upozoravala sam da tabularnom ispravom sjedamo na nečiju imovinu.
Dali je ova odluka pravno ispravna?
Općinski načelnik, ovu odluku pripremala je javna bilježnica. U trenutku prenošenja tabularnom
ispravom nismo imali dokumente u kojima stoji da se vlasništvo vraća.
Vijećnik Dejan Drabić, mislim da se kod svake kupoprodaje treba poštivati načelo pravednosti.
Vijećnica Nadica Jelaš, uz ovaj prijedlog odluke mogao se i priložiti prijedlog Sporazuma koji će se
potpisao sa vlasnicima.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
uređenju imovinskopravnih odnosa.
Odluka o uređenju imovinskopravnih odnosa usvojena je sa
7 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad.8. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Strahoninec
Općinski načelnik, dimnjačarske poslove na području Općine Strahoninec mogu obavljati trgovačka
društva i obrtnici registrirani za obavljanje dimnjačarskih poslova (dimnjačarskih usluga) koji su s
Općinom Strahoninec sklopili ugovor o koncesiji. Dimnjačarsku službu može obavljati jedan ovlašteni
dimnjačar na dimnjačarskom području koje mu je dodijeljeno koncesijom. Na temelju raspisanog
javnog natječaja pristigla je jedna zamolba, Dimnjačarski obrt Ivan Zver.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Strahoninec
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Strahoninec
usvojena je sa
12 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 9. Prijedlog Odluke o proglašenju Osnovne škole Strahoninec javnom ustanovom od posebnog
interesa za Općinu Strahoninec
Općinski načelnik, u svrhu što kvalitetnije suradnje u radu škole, osiguranja napretka i razvoja škole,
te javnog interesa potrebno je Osnovnu školu Strahoninec proglasiti ustanovom od posebnog interesa
za Općinu Strahoninec.
Vijećnica Nadica Jelaš, što to konkretno znači u smislu budućih obveza za Općinu Strahoninec? I
kakvog ima smisla ta odluka?
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Općinski načelnik, Općina izdvaja značajna sredstva za Osnovnu školu Strahoninec (izgradnja
sportske dvorane, kupnja tableta..) pa stoga smatram da je potrebno proglasiti školu ustanovom od
posebnog interesa.
Vijećnica Nadica Jelaš, obzirom na sve izrečeno, predlažem da se i Dječji vrtić Suncokret proglasi
ustanovom od posebnog interesa za Općinu Strahoninec.
Općinski načelnik, prihvaćam vaš prijedlog.
Vijećnik Dejan Drabić, nisam shvatio kupnju tableta?! Općina bi mogla pomoći školi u kupnji
računala koja su im neophodna. Potrebno je raditi i pritisak na osnivača radi nabavke opreme.
Općinski načelnik, Osnovna škola dobila je 45.000,00 kuna za nabavu računala od Ministarstva
obrazovanja te će nabaviti nova računala.
Zamjenik općinskog načelnika, škola je dobila onoliko sredstava koliko ih je tražila. Sve škole
dobile su dopis radi dostavljanja zahtjeva o svojim potrebama. Nemamo podatak kolika je potreba
naše škole i da li i koliko opreme trebaju.
Vijećnik Dejan Drabić, kao član Državnog povjerenstva za uvođenje informatike znam da se kod
dodjele sredstava vodilo računa o broju djece i tehničkoj opremljenosti informatičkih učionica
pojedine škole.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
proglašenju Osnovne škole Strahoninec javnom ustanovom od posebnog interesa za Općinu
Strahoninec
Odluka o proglašenju Osnovne škole Strahoninec javnom ustanovom od posebnog interesa za Općinu
Strahoninec prihvaćena je sa

12 ZA (JEDNOGLASNO)
Ad. 10. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Općinski načelnik, sukladno Zakonu, jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području
osigurati: 1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog
otpada, 2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada, 3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu
te uklanjanje tako odbačenog otpada, 4. provedbu Plana, 5. donošenje i provedbu plana gospodarenja
otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, 6. provođenje izobrazno-informativne
aktivnosti na svom području i 7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada
sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu svoje obveze na kvalitetan, postojan i
ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja
otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada
odbačenog u okoliš prihvaćena je sa

12 ZA (JEDNOGLASNO)
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Ad.11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2018. –
30.06.2018.
Općinski načelnik, izvješće ste dobili u materijalima pa nema potrebe da isto čitam. Novina je da su
nam dodijeljena sredstva za energetsku obnovu starog dijela dječjeg vrtića.
Vijećnica Nadica Jelaš, da li možemo dobiti primjerak Socijalnog programa na uvid?
Referentica za računovodstvo i financije, program ste dobili uz Proračun Općine Strahoninec za 2018.
godinu.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018.
prihvaćena je sa
7 ZA

5 SUZDRŽANIH

Dovršeno u 20:35 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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