OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 18.06.2012.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 18.06.2012. 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 18 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Rajko Lukman, Jasminka
Poljanec , Dario Srnec, Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna saborska zastupnica Nadica Jelaš, i županijska vijećnica Darinka
Tompoš
Odsutni: Dražen Vidović, Josip Šipek , Mario Topoljnjak,
Ispričali su se : Kovač Cvetan, Patafta Franjo,
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnici medija - Međimurskih novina
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 8 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18,05 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 Odluke o kandidiranju člana Nadzornog odbora «Međimurskih voda»
d.o.o.
2. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Strahoninec za
2011.
3. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
čistoće odlaganja komunalnog otpada.
4. Ostala pitanja.
Predsjednik vijeća Rajko Lukman predložio je dopunu Dnevnog reda.
Pod točkom 4- predlaže se donošenje Odluke o osnivanju i udruženju u Lokalnu akcijsku
grupu.
Pod točkom 5 –ostala pitanja.

Kako nije bilo primjedbi na predloženi Dnevni red i dopunu , predsjednik ga daje na
glasovanje, te je predloženi Dnevni red i dopuna dnevnog reda prihvaćena jednoglasno.
Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika s 16.
sjednice Vijeća.
Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik s 17. sjednice Vijeća
prihvaćen jednoglasno.
Ad 1)
Predsjednik daje riječ Načelnici.
Tri godine unatrag Općina Strahoninec koju zastupam ja kao Načelnica, bila je član
Nadzornog odbora Međimurskih voda. Članice grupe koju sam zastupala bile su Općina
Sveti Juraj, Općina Štrigova, Općina Gornji Mihaljevec i Općina Nedelišće. S obzirom da se
mijenjao i društveni ugovor od ove godine će u Nadzornom odboru biti 7 a ne 9 članova. Od
svih članica ostali smo mi i Općina Nedelišće. Prijedlog je da vijeće Općine Strahoninec
podrži Općinu Nedelišće odnosno gospodina Načelnika Horvat Mladena kao člana
Nadzornog odbora Međmurskih voda.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za riječ Predsjednik je zaključio raspravu.
Odluka o kandidiranju člana Nadzornog odbora «Međimurskih voda» d.o.o Jednoglasno je
prihvaćena.
Ad 2)
Predsjednik daje riječ Načelnici.
Načelnica je predložila da se točka 2 i 3 spoje kod obrazloženja.
Temeljem Zakona o otpadu potrebno je izraditi Izvješće o provođenju plana gospodarenje
otpadom za 2011 godinu.
Od 01.01. 2011 u Općini se provodi novi sistem odvoza smeća, to je ujedno projekt ove
Vlade. Općina Strahoninec i Općina Šenkovec to za sada provode u jedine u cijeloj Hrvatskoj.
Rezultati takvog načina skupljanja i odvoza smeća su zadovoljavajući jer se sa područja
Općine u 2011 godini odvezlo 82 tone smeća manje, vidi se da se građani drže propisa.

Ad 3)
Ove godine sa 30.06.2012 godine izlazi ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti sa Gradom Čakovcem i GKP «Čakom» d.o.o., Općina je dužna voditi brigu kamo
će koncesionar odlagati otpad sa našeg područja, predlaže se vijeću da se potpiše Ugovor na
daljnjih 5 godina, odnosno do 30.06.2017.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Vijećnik Jurčec Vladimir, da li imam drugi izbor i gdje drugi koncesionari odvoze smeće.
Načelnica, svi koncesionari koji su na području Županije smeće odvoze u Totovec.
Pošto se više nitko nije javio za riječ Predsjednik je zaključio raspravu.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Strahoninec za 2011
prihvaćeno je jednoglasno.
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće odlaganja
komunalnog otpada prihvaćena je jednoglasno.
Ad 4)
Predsjednik daje riječ Načelnici.
Donošenjem ove Odluke Općina Strahoninec postala bi suosnivač Lokalne akcijske grupe
(LAG) . Svrha te akcijske grupe je ostvarivanje zajedničkih interesa ruralnog i ukupnog
razvoja. Od 01.10. ako nismo članica LAG nećemo se moći javljati na natječaje npr. mjera
302 (koja obuhvaća programe izgradnje ceste, kanalizacije i sav ruralni razvoj). IPARD,
ruralni razvoj, stari zanati, mjere 101,102, 301,302.
Članstvo bi se plaćalo do 1000,00 kuna mjesečno za sve isto.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Drabić, na što se odnosi IPARD program na poljoprivredu ili..
Predsjednik, osnivanjem grupe LAG, pretpostavljam da će biti sastavljeni akti.
Načelnica, bit će osnivačka skupština.
Odluka o osnivanju i udruženju u Lokalnu akcijsku grupu prihvaćena je jednoglasno.
Ostala pitanja
Vijećnik Jurčec, da li ste što novo pripremili, i dali ste pokušali smanjiti udio u izgradnji
Centra.
Načelnica, izgradnja centra ide prema planu, za udio se mora još razgovarati, EIB 2 nije
moguće mijenjati, bit će traženi novi modeli.
Javili smo se na sve programe koji su bili raspisani, izgradnja prometnica u novim ulicama,
izgradnja infrastrukture, detaljni plan za sjevernu zonu kod zaobilaznice, stambena zona spoj
Matije Gupca i Prvomajske ulice.
Radi se dokumentacija za plin i vodu u novim ulicama, radit će se nova pješačka u duljini
1,5km.
Vijećnik Zdolec, postavlja pitanje zemljišta za crvku, i stanje poljoprivrednog programa,
zatim obavještava da će memorijalni program za Stjepana Bujana biti 24.06. s početkom u
16 sati.
Načelnica, ovih dana će se raspisati natječaj za prodaju zemljišta, a riješit će se i
poljoprivredni program.
Vijećnik Jurčec, da li se plaća najam, za zemljište.
Načelnca, svi koji su tražili potvrde i koji po isteku ugovora obrađuju zemljište ne mogu
dobiti potvrdu koja im je potrebna, dok ne plate iznos najamnine.
Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik je zaključio sjednicu u 18 sati u 4o minuta.
DOVRŠENO
Zapisničar
Predjednik Općinskog vijeća
Miljenka Zver
Rajko Lukman

