REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/12
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 16. rujna 2019. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 12. rujna 2019. godine u 19:30 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/12, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 6. lipnja 2019. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dražen Vidović, Mario Topolnjak, Štefanija
Tkalčec, Jasminka Poljanec, Dejan Drabić, Markus Pilić, Andreja Bekina, Sanja Krištofić, Petra
Horvatić
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 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Vijećnica Jasminka Poljanec, zahvaljujem načelniku na odgovoru. Zanima me kakva je situacija oko
„grunta“?
Općinski načelnik, uspjeli smo kontaktirati vlasnika i obećao nam je da će urediti parcelu.
Vijećnica Sanja Krištofić, hoćete li financirati užinu djeci OŠ Strahoninec u 100% iznosu?
Općinski načelnik, Općina Strahoninec financira užinu u cijelom iznosu od 01.01.2019.
Vijećnica Sanja Krištofić, za koji broj djece se financira užina?
Općinski načelnik, za 172 djece s područja općine Strahoninec.
Vijećnica Sanja Krištofić, jeste li pokušali razgovarati s gradonačelnikom Grada Čakovca vezano uz
financiranje užine djeci s područja Savske Vesi i Kuršanca?
Općinski načelnik, više puta smo razgovarali i pokušali utvrditi način financiranja za djecu s područja
Savske Vesi i Kuršanca.
Vijećnik Dejan Drabić, kakva je problematika vezana uz ambroziju, na koji način Općina postupa
vezano uz to?
Općinski načelnik, komunalni redar šalje opomene temeljem redovnih pregleda. Većina je postupila
po opomeni. Na pojedinim parcelama gdje je evidentirana ambrozija nalaze se usjevi poljoprivrednih
kultura.
Vijećnik Dejan Drabić, a što se poduzima vezano uz ambroziju na zemljištima u vlasništvu Općine i
Županijske uprave za ceste? U mjestu imamo dosta problema i ljudi se žale.
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Općinski načelnik, komunalni redar i ja nemamo saznanja oko toga. Mještani znaju da se moraju
obratiti komunalnom redaru.
Vijećnik Dejan Drabić, iduće godine bi se trebalo ranije krenuti u preventivne programe i detaljnije
praćenje stanja.
Vijećnik Dejan Drabić, želio bih se osvrnuti na problematiku optičkog interneta. Dobili smo
informaciju da investicija iznosi 1.000.000,00 kuna, no analize nismo dobili. Nisam uspio dobiti broj
kućanstva na području Općine Strahoninec. Vijećnici SDP-a aktivno sudjeluju u podnošenju prijedloga.
Internet je nafta budućnosti, a nije zgodno da Strahoninec kasni s uvođenjem interneta. Analiza kojom
se utvrdilo da uvođenje optičkog interneta iznosi 1.000.000,00 baš ne drži vodu. Na koji način ste došli
do tog podatka? Obzirom na financijske mogućnosti, Općina Strahoninec bi kroz 2 proračuna mogla
isfinancirati projekt.
Zamjenik općinskog načelnika, g. Magić je iznio podatak kako uvođenje optičkog interneta po
kućanstvu košta cca. 1.200,00 kuna. U Strahonincu je cca. 800 kućanstava, a što u konačnici iznosi cca
960.000,00 kuna.To su okvirni podaci budući ni jedan operater ne želi iznositi podatke o financijskim
iznosima.
Vijećnik Dejan Drabić, prema podacima koje ja imam, cijena priključka iznosi 100 EUR-a ukoliko se
izvodi nadzemno i 150 EUR ukoliko se izvodi podzemno. Žao mi je što niste napravili detaljne analize.
Kod nas je moguće izvesti priključke nadzemno s obzirom na izvedenu infrastrukturu. Radovi se mogu
rasteći i kroz dva proračuna. Benefiti izvođenja optičkog interneta su vrlo velike.
Zamjenik općinskog načelnika, informirali smo se u jedinicama lokalne samouprave koje provode
takav projekt. Cijene koje ste naveli su bez poreza na dodanu vrijednost. Do sada smo imali samo jedan
upit mještana za uvođenje optičkog interneta. Mi nismo odustali od uvođenja te infrastrukture.
Nastojimo da za istu uslugu platimo manje.
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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od
01.01.2019. do 30.06.2019.
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.2019. do
30.06.2019.
- predlagatelj općinski načelnik
3. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2019. - 30.06.2019.
- predlagatelj općinski načelnik
4.Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana:
a) Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
b) Odbora za unaprjeđenje i praćenje rada udruga na području Općine Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
c) Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja u Općini Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
5. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu
- predlagatelj općinski načelnik
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Strahoninec za razdoblje
01.01.2019. – 30.06.2019.
- predlagatelj općinski načelnik
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
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Ad 1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik 11. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Zapisnik 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćen je sa
9 ZA
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Ad. 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od
01.01.2019. – 30.06.2019.
Općinski načelnik, prijedlog Odluke dobili ste u materijalima.
Vijećnica Sanja Krištofić, izuzetno me vesele prihodi. Ne pamtimo ovakve prihode. Možemo reći da
će do kraja godina prihodi s osnove poreza na dohodak biti skoro 4.000.000,00 kuna. Na što se odnose
prihodi od kapitalnih pomoći?
Općinski načelnik, odnose se na izgradnju pristupne ceste Osnovne škole Strahoninec koju nam je
dodijelila Međimuruska županija.
Vijećnica Sanja Krištofić, kakva je situacija na otplatu radova za dogradnju Dječjeg vrtića?
Općinski načelnik, do sada smo platili 2.000.000,00 kuna, po izradi konačne situacije platiti ćemo
ostatak. Dobili smo uporabnu dozvolu, iz sredstava Fondova povukli smo 1.700.000,00 kuna.
Vijećnica Sanja Krištofić, kakva je situacija s povlačenjem ostatka sredstava?
Općinski načelnik, prema informacijama koje imam svi čekaju dosta dugo. Svi smo dobili 50%
dodijeljenih sredstava.
Vijećnica Sanja Krištofić, planirano je 140.000,00 kuna za školsku kuhinju?
Općinski načelnik, do kraja godine biti će potrebno izdvojiti 170.000,00 kuna.
Vijećnica Sanja Krištofić, putem prijava na natječaje mogu se dobiti sredstva za financiranje školske
kuhinje. Na što se odnose tekuće donacije Osnovnoj školi Strahoninec?
Općinski načelnik, to su sredstva dodijeljena za opremanje informatičke učionice i kupnju računala.
Ministarstvo je uplatilo sredstva za dio računala, dok je Općina financirala ostatak računala.
Vijećnica Sanja Krištofić, na što se odnose rashodi za uređaje i strojeve?
Općinski načelnik, rashodi se odnose na dječja igrala u Dječjem vrtiću Strahoninec.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Strahoninec od 01.01.2019. –
30.06.2019. prihvaćena je
JEDNOGLASNO
Ad.3. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2019. –

30.06.2019.
Općinski načelnik, izvještaj o provedbi Plana rađeni je na temelju polugodišnjeg obračuna Proračuna
Općine Strahoninec.
Vijećnica Sanja Krištofić, kada će započeti radovi na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića?
Općinski načelnik, radovi će započeti krajem ovog mjeseca, a sukladno ugovornoj obvezi s izvođačem
radova moraju biti gotovi do 15.11.2019. Energetska obnova Dječjeg vrtića uključuje zamjenu prozora,
fasadu, spuštanje stropova, nova rasvjetna tijela i solarne panele.
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Vijećnica Sanja Krištofić, imate li u planu realizirati projekt brzog interneta?
Općinski načelnik, prioriteti su nam bili izgradnja školske sportske dvorane, dogradnja Dječjeg vrtića
i energetska obnova. Uvođenje optičkog interneta izvršiti ćemo u ovom mandatu kako smo i obećali.
Vijećnik Dejan Drabić, uvođenje optičkog interneta bio je amandman SDP-a za 2018. godinu. Da smo
sad krenuli, bilo bi već kasno. Iz proračuna Općine vidljivo je da imamo novce.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Izvještaj o provedbi

Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.
usvojeni je
JEDNOGLASNO

Ad.4. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana:
a) Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
b) Odbora za unaprjeđenje i praćenje rada udruga na području Općine Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
c) Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja u Općini Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike Općinskog vijeća Općine Strahoninec da će se
rasprava voditi za sve točke objedinjeno, a glasati za svaku točku pojedinačno.
Općinski načelnik, vijećnik Dragutin Posavec dana 12. ožujka 2019. podnio je ostavu na mjesto
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Strahoninec te na sva članstva u Odborima Općinskog vijeća te
je potrebno izabrati novog člana u tim Odborima.
Prijedlog je da se u sva 3 Odbora imenuje vijećnica Andreja Bekina.
Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
razrješenju i imenovanju člana:
a) Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
b) Odbora za unaprjeđenje i praćenje rada udruga na području Općine Strahoninec
c) Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja u Općini Strahoninec
a) Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec prihvaćena je
JEDNOGLASNO
b) Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za unaprjeđenje i praćenje rada udruga na
području Općine Strahoninec prihvaćena je
JEDNOGLASNO
c) Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i
provođenje natječaja u Općini Strahoninec prihvaćena je
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JEDNOGLASNO
Ad.5. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu
Općinski načelnik, Međimurska županija je temeljem prijedloga Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Andreju Bekina imenovala sucem porotnikom Općinskog suda u Čakovcu. Obzirom da je ista postala
vijećnicom Općinskog vijeća, a sukladno Zakonu o sudovima, Andreja Bekina razriješena je dužnosti
suca porotnika. Predlažem da se za suca porotnika Općinskog suda imenuje Rajka Vadlja iz Strahoninca.

Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Zaključka o
prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu
Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu prihvaćen je

JEDNOGLASNO
Ad.6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Strahoninec za
razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.
Općinski načelnik, uz materijale dobili ste Izvješće o mom radu za razdoblje od 01.01.2019. do
30.06.2019.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Strahoninec za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Strahoninec za razdoblje
01.01.2019. – 30.06.2019. prihvaćeni je sa
7 ZA
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Općinski načelnik po završetku sjednice Općinskog vijeća sve prisutne vijećnice i vijećnike Općinskog
vijeća pozvao je na svečano otvorenje dograđenog dijela Dječjeg vrtića i svečanu sjednicu Općinskog
vijeća Općine Strahoninec dana 27.09.2019.
Dovršeno u 20:03 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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