OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 20.12.2010.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 20.12.2010. 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 19.00 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko Lukman, Jasminka
Poljanec, Franjo Patafta, Dario Srnec, Josip Šipek, Mario Topolnjak, Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna saborska zastupnica Nadica Jelaš i županijske vijećnice Darinka
Tompoš i Bernarda Topolko.
Odsustvo opravdali: Dejan Drabić.
Odsutni: Dražen Vidović.
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnica medija - Međimurskih novina.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 11 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19.00 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Vijećnik Josip Šipek predlaže da se vrijeme početka sjednice pomakne na 19.30, zbog obveza
ne može biti prisutan sjednicama koje počinju ranije.
Predsjednik vijeća je odgovorio da će prijedlog uzeti u obzir i da će se pokušati pronaći
kompromis, jer netko ne može kasnije pa je teško svima ugoditi.
Kako nije bilo više postavljenih pitanja Predsjednik je zaključio aktualni sat.
Predsjednik je predložio slijedeći Dnevni red:
1. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2010. godinu.
2. a) Donošenje Proračuna Općine Strahoninec za 2011. godinu
b) Donošenje projekcije Proračuna za razdoblje 2012. – 2013. godinu
3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2011. godinu.
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
godinu.

6. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.
7. Donošenja Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2011. godinu
8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2011. godinu.
9. Donošenje Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2011. godinu.
10. Donošenje Odluke o promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje, odvoz i
odlaganje komunalnog otpada.
11. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
koncesije u Općini Strahoninec.
12. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj – vodoopskrba i odvodnja
13. Zamolba Župe Strahoninec
14. 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 9.
sjednice Vijeća. Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik s
9. Sjednice Vijeća prihvaćen jednoglasno.

Ad. 1
Predsjednik izvješćuje da je Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine za 2010. godinu
razmatrao Odbor za proračun i financije koji predlaže da se radi lakše usporedbe umjesto
plana za 2010. godinu stave podaci o izvršenju s nekim datumom, kao i da se na poziciju
32911 umjesto planiranih stave stvarni iznosi.
Također napominje da se odluka donosi većinom svih vijećnika, da pisani amandmani na
prijedlog nisu pristigli, te daje riječ načelnici za uvodno obrazloženje.
Načelnica je dala uvodno obrazloženje prijedloga.
Prihodi i rashodi su smanjeni u iznosu od 7,4 milijuna kuna. Općina Strahoninec u 2010.
godini ima najveći porast nezaposlenosti u odnosu na druge općine i to je dosta utjecalo na
prihode poreza iz dohotka.
Smanjenje je najveće na stavci prodaje udjela Međimurje plina, i kapitalne pomoći od
izvanproračunskih fondova. Kod rashodovne strane smanjeni su rashodi za izgradnju centra, i
izgradnju komunalne infrastrukture. Načelnica je napomenula da je otplaćen kredit Erste
banke.
Složila se s prijedlogom Odbora za proračun i financije pa je na poziciji 32911 - Naknade
članovima predstavničkih i izvršnih tijela promijenila iznos na 38.600,00 kn, a vijećnicima je
i podijeljeno Izvršenje proračuna do 18.12.2010. radi lakše usporedbe.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Pošto rasprave nije bilo, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje Odluku o
Izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2010. godinu.
Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna Općine Strahoninec za 2010. godinu.
prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 2
Predsjednik izvješćuje da je Prijedlog Proračuna Općine za 2011. godinu razmatrao Odbor za
proračun i financije. Napominje da se po Zakonu o proračunu Proračun donosi na razini
podskupine ekonomske klasifikacije, projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za
sljedeće dvije proračunske godine, a da je u prijedlogu prikazana detaljnija analitika.
Također napominje da se odluka donosi većinom svih vijećnika, da pisani amandmani na
prijedlog nisu pristigli, predlaže objedinjenu raspravu po točkama 2a i 2b, te daje riječ
načelnici za uvodno obrazloženje.
Načelnica u uvodnom obrazloženju detaljno po stavkama obrazlaže vijećnicima stavke koje
su planirane u Proračunu za 2011. godinu, kao i projekciju Proračuna za 2012. i 2013.
godinu.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Vijećnik Šipek je postavio pitanje u vezi planiranih sredstava na računu 32377 – Agencije.
Načelnica je odgovorila da su to programi koji su nam potrebni da uopće pristupamo
fondovima.
U raspravi oko izgradnje sportske dvorane u Strahonincu sudjelovale su Načelnica,
županijska vijećnica Bernarda Topolko, županijska vijećnica Darinka Tompoš i
saborska zastupnica Nadica Jelaš - raspravljale su o amandmanu koji je bio dostavljen
Županu i predsjedniku Županijske skupštine, i visini sufinanciranja Županije za izgradnju
sportske dvorane u Strahonincu.
Nadica Jelaš smatra da je Proračun za 2011. realan i da uključuje nadu u poboljšanje situacije
kako u državi i Županiji, tako i Općinama.
Vijećnika Topolnjaka zanima od koga se planiraju sredstva na računima 633 i 634.
Načelnica - od ŽUC-a su planirana sredstva u iznosu od 600.000,00 kn, a od države
2.000.000,00 kn za izgradnju centra, za što već imamo i potpisan Ugovor.
Vijećnik Topoljnjak - da li će se moći financijski pokriti ta investicija.
Načelnica - neće se prije ići u izgradnju dok se ne zatvori financijska konstrukcija, a o tome
će Vijeće biti obaviješteno.
Predsjednik vijeća – stari objekat se neće rušiti ako za novi nemamo zatvorenu financijsku
konstrukciju.
Vijećnik Jurčec - vlastitih sredstava nema dovoljno, novac treba nabaviti van Općine, da se
razmišljalo negativno prije 8 godina, danas ne bi razgovarali o završenoj kanalizaciji.
Pošto daljnje rasprave nije bilo, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
Proračun Općine Strahoninec za 2011. i Projekcije Proračuna za razdoblje 2012. – 2013.
Proračun Općine Strahoninec za 2011. godinu prihvaćen je jednoglasno.
Projekcija Proračuna za razdoblje 2012. – 2013. godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 3
Predsjednik vijeća napominje da je potrebno donijeti Odluku o izvršavanju Proračuna
Općine za 2011 godine, te otvara raspravu.
Nadice Jelaš predlaže da se u čl. 10. st. 3. i 4. riječ 'vrše' mijenja u 'izvršavaju', a u st. 5. 'na
njihove račune' mijenja na 'račune proračunskih korisnika'. Također predlaže izmjene u čl. 8.
– u st. 2 na početku se dodaje ''Stvarna'', a u st. 3 se riječi ''na 8.948.000,00 kuna'' zamjenjuju
riječju ''maksimalno''.
Načelnica prihvaća predložene izmjene.
Pošto daljnje rasprave nije bilo, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2011. godinu s predloženim
izmjenama.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2011. godinu prihvaćena je
jednoglasno.

Ad. 4 do 9
Predsjednik je predložio da se o točkama od 4 do 9 raspravlja objedinjeno, a da se svaka
točka pojedinačno daje na usvajanje.
Otvara raspravu te predlaže nekoliko izmjena - u programu Javnih potreba u sportu Općine
(čl. 5) i Programu javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2011. godinu (čl. 6)
potrebno je riječ 'Poglavarstvo' zamijeniti s 'načelnica'.
Načelnica prihvaća predložene izmjene.
Daljnje rasprave nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao na glasovanje svaku
točku posebno, s predloženim izmjenama.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenja Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2011. godinu
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2011. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2011. godinu.

jednoglasno prihvaćeno.
Ad. 10
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Načelnica - u prijedlogu Odluke predviđeno je obavezno plaćanje u što su mjesečno
uključena dva odvoza, a ostalo će se plaćati po stvarnom odvozu ("čipirane" kante) ovisno o
potrebi građana. Uklanjaju se zeleni otoci, iz razloga što građani sve više doma sortiraju
smeće i stavljaju u vreće.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Odluku na glasovanje.
Odluka o promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada donijeta je jednoglasno.

Ad. 11
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Načelnica - temeljem Zakona potrebno je donijeti ovu Odluku kako bi se mogli raspisati
natječaji da dodjelu koncesije za odvoz fekalnih voda i obavljanje dimnjačarskih usluga.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Odluku na glasovanje.
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u
Općini Strahoninec donijeta je jednoglasno.

Ad. 12
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Načelnica - ovom Odlukom se ne mijenja cijena vode, jedinice lokalne samouprave donose
ovu Odluku ako žele koristiti dio sredstava.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Odluku na glasovanje.
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – vodoopskrba i odvodnja donijeta je
jednoglasno.

Ad. 13
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Načelnica - Župa Strahoninec podnijela je zamolbu da joj se dodijeli zemljište veličine 103
čhv (čest. 27/2) kako bi mogli pristupiti gradnji nove crkve djelomično i na toj čestici.
Predlaže da se zamolbi udovolji, uz uvjet da se realizira u trenutku kad Župa sredi i sve ostale
imovinsko pravne odnose sa vlasnicima susjednih parcela.
Predsjednik se složio s prijedlogom načelnice, te otvara raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Odluku na glasovanje.
Odluka o dodjeli čestice 27/2 Župi Strahoninec pod gornjim uvjetima donijeta je
jednoglasno.

Ad. 14
Predsjednik vijeća i Načelnica zahvalili su se vijećnicima na radu tijekom 2010. godine uz
čestitke za predstojeće blagdane.
Nakon vijeća Predsjednik je pozvao vijećnike na druženje povodom predstojećih blagdana.
Dovršeno u 20.20 sati.
Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjednik Općinskog vijeća
Rajko Lukman

