OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 19.03.2013.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 19.03.2013. 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 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Horvatović , Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko
Lukman, Jasminka Poljanec , Dario Srnec, Dražen Vidović, Dragan Zdolec.
Odsutni: Josip Šipek , Mario Topoljnjak, Patafta Franjo
Ispričao se: Mario Topolnjak
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 10 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19,05 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 godišnjem obračunu proračuna Općine Strahoninec za 2012.
godinu
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Općine za 2012. godinu
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnice Općine Strahoninec za
2012. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za
2012. godinu
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2012. g.
7. Donošenje Statuta općine Strahoninec
8. Donošenje Odluke prihvaćanju Izvješća o provođenju plana gospodarenja otpadom za
2012.
9. 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 21.
sjednice Vijeća.
Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik sa 21. sjednice Vijeća
prihvaćen jednoglasno.
Predsjednik vijeća predlaže da zbog srodnosti prvih 6 točaka objedinimo prvih šest točaka
dnevnog reda, pa predlaže Načelnici da u svom obrazloženju obuhvati prvih šest točaka
dnevnog reda.
Načelnica, u 2011 godini ostvareni su prihodi u iznosu od 6.192.020,78kn a rashodi u iznosu
od 9.287.567,53. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 1.011924,55 pa
je sveukupno ostvareni manjak prihoda u iznosu od 2.083.567,53.
Prihodi su rasli o odnosu na 2011 godinu s osnova poreza na dohodak i s osnove kapitalne
donacije od države za izgradnju Centra. Sav prihod se usmjeravao na izgradnju Centra,
podmirivane su sve obveze za kredite i ostale dobavjače.
Predsjednik je ipak otvorio raspravu po točci 1 i 2.
Vijećnik Vidović Dražen, na koji način čete tumačiti nastali defecit Državnom uredu za
reviziju.
Načelnica, do sada smo ranijih dogina imali viškove prihode , da su u 2012 godini izdane sve
situacije za izgradnju Centra koji se izgradio najvećim dijelom u 2012 godini a obveza za
plaćanje traje tri godine. Imamo osigurana sredstva za ovu godinu.
Vijećnik Jurčec Vladimir, čudno je kako država nije povećala udio u sufinanciranju
izgradnje Centra, da je omjer ostao isti.
Načelnica, vlast se strogo držala Ugovora koji su bili sklopljeni ranije, naišlo se na razne
Ugovore od kojih puno nije ni realizirano, mi ćemo morati tražiti ali po drugim osnovama,
drugačijim od odobrenih.
Predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje točku 1. i 2.
Ad1)
Donošenje Odluke o godišnjem obračunu proračuna Općine Strahoninec. za 2012.
Jednoglasno prihvaćeno.

Ad2)
Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Općine za 2012. godinu
Jednoglasno prihvaćeno.

Ad3)
Načelnica, smatram da je srž svega bitno što se radi, u 2012 godini događale su se razne
aktivnosti, izgradnja Centra, koordinacija, priprema za izgradnju pješačkih staza, suradnja sa
građanima, studentima, isplata za novorođenu djecu, uporno isticanje važnost izgradnje
dvorane, ……..
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Vidović, smatram da je Izvješće trebalo biti detaljnije, crkvi nije bilo dodijeljeno
zemljište nego prodano.
Načelnica, moja je pogreška da smatram da se poslovi koje radim podrazumijevaju, pa sve
korake nisam ni stavila u Izvješće, Općina se javlja na sve programe koji su raspisani, ali mi
smo previše izgrađeni, ne ulazimo u mnoge kriterije. Crkvi smo donorali sredstva u visini
cijene zemljišta.
Predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje točku 3.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju rada Načelnice Općine Strahoninec za 2012.
Jednoglasno prihvaćeno.

Ad 4) , Ad 5),Ad 6)
Predsjednik daje riječ Načelnici.
Stavke u Izvršenje programa su sve kao u Izvršenju Proračuna pa molim predsjednika da
otvori Raspravu pa ćemo odgovoriti na pitanja koje će biti postavljena.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Vidović Dražen, u Izvršenju programa komunalne infrastrukture energija je u
iznosu od 97.074,53 a u Godišnjem obračunu iznos od 132.822,45 , zanima me kako je došlo
do razlike.
Tajnica, u Izvršenju programa komunalne infrastrukture energija uzete ja električna energija
i popravak javne rasvjete, a u Godišnjem obračunu iznos od 132.822,45 uključen je plin i
motorni benzin.
Predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje točku 4,5,6
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012 godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.

Ad 5
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju programa održavanja komunalne
infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2012.
godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
Ad 6
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju socijalnog programa za 2012.
Jednoglasno prihvaćeno.
Ad7)
Vijećnik Drabić Dejan predsjednik odbora za Statut obavijestio je vijeće da je odbor
pregledao prijedlog Statuta i predlaže slijedeće izmjene
- promjene u čl. 14. st. 1.- iza riječi „suradnje“ briše se dio rečenice „kada ocijeni da
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje“
- promjene na 5.str. – premještanje podnaslova „REFERENDUM“ ispred čl.22
- promjene u čl.22 – brisanje dijela rečenice od „većina vijeća mjesnih odbora na
području Općine i“
- promjene u čl.24 st 4. – brisanje dijela rečenice od „te ako je raspisivanje referenduma
predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine“
- promjene u čl.26 st.2. – iza riječi 1/3 članova u zagradi upisati ( 5 vijećnika )
- promjene u čl. 30 – brisanje riječi „ovog“, a iza riječi „članka“ dodati „29.“
- promjene u čl. 34 – između riječi „članova“ i „sukladno“ dodati riječi „u pravilu“
- promjene u čl. 40 – u 1. točki brisanje formulacije „danom dostave pismene ostavke“,
a dodaje se „u skladu sa zakonom“
- promjene u čl. 51 st 3. – upisati „ ukoliko se načelnik ili…“
- promjene u čl. 74 st. 3. – iza riječi „postupku“ dodati riječ „odredbe“
- promjene u čl. 74. – iza „1/3 članova“ dodati u zagradi „ 5 vijećnika“
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Vidović zašto vijećniku mandat ne prestaje gubitkom Hrvatskog državljanstva a
pod uvjetom da ima državljanstvo neke od država članica EU a isti se ne odnosi na Načelnika.
Načelnica , i mene je to začudilo, ali to je po Zakonu.
Predsjednik je dao Statut Općine Strahoninec na glasovanje.
Statut je prihvaćen jednoglasno sa svim izmjenama koje je predložio odbor.

Ad 8)
Donošenje Odluke prihvaćanju Izvješća o provođenju plana gospodarenja otpadom za 2012.
Načelnica, vidljivo je da je skupljanje otpada poraslo u odnosu na 2011. godinu, sustav koji
djeluje u našoj Općina zadovoljava sve naše potrebe.
Odluke prihvaćanju Izvješća o provođenju plana gospodarenja otpadom za 2012 prihvaćena je
jednoglasno.
Ostalo
Članice školskog odbora vijećnica Jasminka Poljanec i zamjenica načelnice Svjetlana
Zlatarek, obavijestile su vijeće da u školu Strahoninec dolaze 8,9,i 10 travnja učitelji iz
Evrope, Općina će se uključiti u program a naš Vijećnik Dragan Zdolec pomoći će u
organizaciji hrane.
Predsjednik MIS-a Strahoninec Dejan Drabić upoznao je vijećnike sa uspjehom koje je
udruga postigla, osvojene je prvo i šesto mjesto na državnom natjecanju.
Dovršeno u 20,30h .
Zapisničar
Zver Miljenka
Predsjednik
Rajko Lukman

