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IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 17. lipnja 2014. GODINE
Na temelju čl. 36. Statuta Općine Strahoninec i čl. 54. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Strahoninec, sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec sazvala je
predsjednica Općinskog vijeća Sanja Krištofić.
Sjednica je započela s radom u 19.00 sati u prostorijama Općine, Dravska 1, Strahoninec.
Sjednici su prisustvovali sljedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Cvetan Kovač, Krištofić Sanja, Lepen Vladimir, Markus Pilić, Jasminka
Poljanec, Tompoš Darinka, Dragan Zdolec i Svjetlana Zlatarek.
Sjednici nisu bili prisutni vijećnici: Rajko Lukman, Tkalčec Štefanija, Topolnjak Mario i
Vincetić Zdravko. Vijećnici su opravdali svoje odsustvo.
Sjednici su prisustvovali načelnik Općine Franjo Lehkec i zamjenik načelnika Josip
Šipek te predstavnik medija Međimurske novine.
Predsjednica Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13, nazočno 9 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19.05 sati Predsjednica je otvorila aktualni sat.
Predsjednica vijeća dala je riječ vijećniku Piliću, koji je postavio pitanje Načelniku, kada će
se krenuti sa izgradnjom pješačke staze i u kojoj je fazi je početak izgradnje, mislim na ulicu
Josipa Bajkovca i općenito u Općini.
Načelnik, kako je tekla izgradnja kanalizacije tako ćemo i graditi pješačke staze, ove godine
bi izgradili zemljane radove tako da se preko zime slegne šljunak, a u proljeće bi se
asfaltiralo.
Predsjednica je dala riječ vijećniku Drabić Dejanu.
Vijećnik Drabić, Načelniče da li imate pripremljen odgovor za mene.
Načelnik, da li se pitanje odnosi na izvješće nadzornog inženjera. Ako da, ja sam Vam
odgovorio na pitanje. Smatram da su to pripremni zemljani radovi za koje nije potrebno
izvješće, do sad nije bilo takve prakse. Ako vi smatrate da je potrebno angažirati nadzornog
inženjera, i da stvorimo troškove, mi ćemo ga angažirati.

Vijećnik Drabić, nije se složio sa dogovorom Načelnika, te traži da se utvrdi da li su poslovi
odrađeni prema građevinskim propisima, da li se u cestu može staviti bilo kakvi šljunak.
Načelnik, ako vi inzistirate onda ćemo angažirati nekoga da provede naknadno nadzor nad
obavljenim radovima.
Predsjednica vijeća, naknadno se ne može tražiti izvješće i nadzorni inženjer.
Vijećnik Drabić, traži da se to napravi u skladu sa građevinskim propisima, jer ima nekakve
indicije da to nije izrađeni u skladu sa projektima. Možete nam dati i izjavu da je sve
napravljeno u skladu sa projektom.
Vijećnik Drabić, ima još jedno pitanje, tražio sam od Općine najobičnije analitičke kartice da
mi se pošalju u PDF-u, to je pet minuta posla, a još ih nisam dobio, da li to Načelnik sprečava.
Načelnik, Vi u svakom trenutku, možete doći u Općinu i kod Miljenke tražite podatke.
Vijećnik, Drabić ne želi doći na Općinu nego inzistira na karticama slanim u PDF-u, ne
smatra da je to protuzakonito.
Vijećnica Tompoš Darinka, Načelniče prije par dana vidjela sam u novinama, prodaju
državnog zemljišta na području k.o. Strahoninec, ja Vas pitam, što ste učinili da zaštite
interese Općine da do prodaje zemljišta ne dođe, kak se to odražava sa planom raspolaganje
zemljištem i gdje smo s tim,
Načelnik, da li se radi o poljoprivredom zemljištu?
Vijećnica Tompoš, radi se poljoprivrednom zemljištu, te traži da se za drugu sjednicu
pripreme podaci u kojoj fazi je plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
Vijećnica Tompoš, sada pitam treći put, tražila sam da pripremite programe koje ste poslali u
Elektru, Međimurje plin, ŽUC-u, je li to neodgovorno ponašanje ili niste dostavili.
Načelnik, u ŽUC nismo dostavili, Elektra radi spoj Čakovečke i Poljske, a plin je gotov u
spomenutim ulicama.
Vijećnica Tompoš znači niste ništa dostavili od programa. Mislim da je to neodgovorno,
jer ti ljudi rade na temelju postavljenih zahtjeva, da li se osjećat odgovornim za to, znači
mogu konstatirati da niste dostavili niti jedan pismeni zahtjev
Načelnik, pismeni zahtjev nismo dostavili, ali ćemo dobiti struju i plin.
Vijećnica Tompoš, znači niste poslali i to košta Općinu cca 1 milijun kuna.
Vijećnik Drabić, pretpostavljam da ste potpisali ugovor za dvoranu i traži sporazum za
dvoranu, jer pretpostavlja da bi vijećnici željeli vidjeti sporazum , traži da se sporazum kopira
i podijeli vijećnicima.
Predsjednica vijeća, također traži da se vijećnicima sada da sporazum.

Vijećnica Tompoš traži da ovo Vijeće zaključi da načelnik nije u 2014. godini nije dostavio
niti jedan zahtjev niti jednom poduzeću (ŽUC, Međimurske vode, Elektra i Međimurje plin) i
da je time oštetio Općinu, predlažem da to upišemo kao zaključak.
Vijećnica Zlatarek, da se i ja uključim na prethodno pitanje u vezi školske dvorane, nisam ni
ja vidjela sporazum, a član sam školskog odbora, i imam pitanje vezano za sufinanciranje
dvorane, zanima me koliko je Općina do sada uplatila za izgradnju dvorane i da li je škola
ušla u projekt EU, da li imate kakvu informaciju o tome.
Načelnik, do sada je općina dala 100 tisuća kuna, i prešli smo indikativnu listu, do sada tko je
bio na indikativnoj listi dobio je sredstva.
Predsjednica vijeća, do sada ste uplatili 100 tisuća kuna, da li je to po situacijama.
Načelnik, da plaća se po situacijama.
Predsjednica vijeća, koji su planovi daljnje izgradnje.
Načelnik, to je za sada to, dalje se čeka ministarstvo.
Predsjednica vijeća, kada se planira drugi dio početka izgradnje, da li je to kraj 2015. godine
Načelnik, ne kraj izgradnje planira se 2017., a drugi dio početka izgradnje kraj 2015. ili
početak 2016. godine
Vijećnica Zlatarek, moram se nadovezati, znam da je to prva faza, a druga faza je iduće
godine izgradnja ceste prilaza dvorani, a tek onda daljnja izgradnja.
Vijećnik Pilić, ako se mogu nadovezat na temu dvorane, meni se čini da to nekako ide
naopačke, mislim da bi trebalo prvo izgraditi dvoranu a onda cestu, mislim da će kamioni kod
izgradnje uništiti cestu.
Vijećnik Zdolec, ima pitanje za Načelnika, vidim da je Općina zaposlila novog djelatnika,
bila je tu jučer gospodična Lepen.
Načelnik, nije još zaposlena tek je raspisan natječaj za zamjenu za porodiljni.
Vijećnik Zdolec, ako nije zaposlena otkud nekome pravo da prčka po papirima, koliko znam
natječaj još traje, recite mi obrazloženje toga.
Načelnik, uzet će se djelatnik na zamjenu za porodiljni dopust i ne vidim problem u tome.
Vijećnik Zdolec, samo me interesira kako neko može raditi prije završetka natječaja i odabira
djelatnika.
Načelnik, moj odgovor je da nije radila.
Vijećnik Lepen, došao sam iz Zagreba žurio sam na sjednicu jer sam znao o čemu će biti
riječ, Ina Lepen ima stručnu spremu, iz Strahoninca je i nezaposlena je. Nisam poželjan ni u

jednom sistemu, a vi prosudite sami o čemu se radi, kaj god sam tražio nikad mi ništa nije bilo
uvaženo.
Predsjednica vijeća, molim Vas reda na sjednici, vijećnik Lepen, da li ste svjesni težine riječ
da niste poželjni u sistemu, nitko nije protiv nikoga u toj vijećnici. Zadnjih 11 godina nijedan
vijećnik nije zatražio ni stipendiju za svoje dijete, to je prešutni dogovor svih vijećnika, bez
obzira na stranačku pripadnost. Treba zaposliti strahoninske ljude, načelniče raspisali ste
natječaj i niste poštivali proceduru. Činjenica je da je gospodična tu radila i prije nego je
natječaj završio, jel to činjenica?
Vijećnik Lepen, da.
Vijećnik Zdolec, ako hoćete reći da ću lagati ja ću lagati, ali ja nebrem reći da nisam videl to
kaj nisam videl.
Vijećnik Drabić, izvršna vlast je igraonica, neodgovornost, znao sam da je Vaša kćer već
zaposlena. Trebali ste se držati procedure, želim da se konstatira da Načelnik svom vijećniku
sprečava jednu običnu salda-konti karticu u PDF-u, ali dozvoljava da osoba koja nije
zaposlena prčka po papirima općinskim, to je žalosno.
Vijećnica Tompoš, svaki vijećnik u ovom vijeću ima pravu na svoje mišljenje, na početku
mandata govorili ste da ćete funkciju obavljati volonterski, sad ste povećali broj zaposlenih,
pridonijeli ste povećanju troškova, Vaša vladavina košta općinu 300 tisuća kuna, s tim da je i
naša otprilike toliko koštala, ali su vijećnici znali za svaku najmanju stvar u Strahonincu,
svaki materijal koji je bio dostavljen imao je obrazloženje, s takvim ponašanjem nanošenjem
štete vi ste Općinu gurnuli duboko unatrag i to je problem. Niste pitali Vijeće za
zapošljavanje, ne bi bilo problema, potpisali ste sporazum bez dozvole Vijeća, ja to radim već
45 godina, nikad nisam uzela kune.
Vijećnik Lepen, želite reći da ja jesam?
Vijećnica Topmpoš, ne, ali nije mi palo na pamet da mi netko zaposli dijete, Vama budu
ljudi imputirali da ste iskoristili položaj vijećnika i zaposlili si kćer, ako Vam se netko javi s
bojim uvjetima što ćete napraviti.
Načelnik, onda će biti ta osoba primljena.
Vijećnica Tompoš, a što ćete sa kćerkom gospodina Lepena?
Vijećnik Pilić, imam osjećaj da sam indirektno prozvan po tom pitanju, mislim da smo
skrenuli s teme radi se čisto o proceduralnoj greški, nije mi baš jasno, netko nebre doći na
posao ako s njim nije sklopljen ugovor i ne završi natječaj, nije mi jasno da li je gospodična
radila ili nije, radi se o kršenju propisa to nije u redu, druga stvar što se tiče zapošljavanja,
nepravedno je ako javi netko na natječaj i ima sve uvjete, a ne može se ga zaposliti jer mu je
tata vijećnik.
Vijećnik Zdolec, naglašavam da procedura nije valjala, a ja osobno nema ništa protiv
spomenute gospodične.

Vijećnik Zdolec, kad će se sanirati poljoprivredni putovi?
Načelnik, sad nije bilo smisla sanirati jer je bilo kišovito, putevi će se sanirati kad se za to
steknu vremenski uvjeti.
Vijećnik Kovač, nemam pitanje,imao bi jednu konstataciju i jedan apel, ovu konstataciju
moram izreći jer sam iznenađen s nedostatkom komunikacije s ovim predstavničkim tijelom
odnosno Vijećem, danas ste sami potvrdili moju sumnju ili dilemu, između predstavničke i
izvršene vlasti treba biti dobra volja, nisam vidio dobru volju sa suradnju počevši od pristupa
podacima, zar je bilo stvarno bio problem kolegi Drabiću odgovoriti, zar je zaista problem
poslati sporazum ,da mi tri mjeseca čekamo sporazum nakon sjednice, mislim da je to
neprihvatljivo, molio bi da radimo na zajedničkom cilju. Molim sve prisutne i Vas Načelniče,
idemo poduzeti nešto o događanjima na javnim površinama u Strahonincu, mislim na
okupljanje mladeži i konzumiranje alkohola, oko škole, vrtića i ostalih objekata i javnim
površinama. Očekujem da poduzmete mjere da zaštitimo djecu i mlade.
Vijećnik Pilić, u potpunosti ste slažem vezano uz tu problematiku, samo je pitanje kako. Već
sam u nekoliko navrata dao prijedloge u školi, međutim razočaran sam pasivnošću roditelja,
škola je nemoćna, ona je napravila što je mogla, policija okreće glavu, bojim se da smo
prepušteni sami sebi, pitanje je na koji način riješiti taj problem.
Vijećnik Zdolec, trebalo bi se organizirati, policija bi trebala pojačati patrole, ne jednu nego
najmanje tri, trebalo bi kazniti roditelje ako im se djeca nalaze vani bez kontrole.
Vijećnik Drabić, mi imamo preventivne mjere s policijom ali trebalo bi početi od doma, nek
se roditelji zapitaju gdje je dijete.
Načelnik, policija redovito obilazi u večernjim satima ta mjesta preko vikenda.
Predsjednica vijeća, dala je riječ vijećniku Kovaču, zatim vijećniku Drabić i vijećnik Pilić i
Predsjednica vijeća, jer ima metoda i načina.
Vijećnik Kovač, da se nadovežem ne radi se o velikoj broju djece, radi se o nekolicini djece.
Očekujem da se uključi cijela društvena zajednica ne samo Općina Strahoninec, to je problem
cijelog društva. Strahoninec ima i krasnu djecu.
Vijećnik Drabić, ja ću se vezati na Zakon o pravu na pristup informacijama, vijećnik čita
definiciju informacije, te zahtjeva da se konstatira, da je Načelnik spriječio vijećnika Drabića
u dobivanju informacija u elektroničkom obliku.
Vijećnik Pilić, kratko se osvrćem na djecu u parkovima, ja sam ponudio rješenje na vijeću
roditelja, da bi se mogle oformiti roditeljske patrole, očevi bi se skupili i prošetali po
Strahonincu, doći na ta kritična mjesta u vidjeti tko su ta djeca, no primjetio sam manjak
volje.Zvao sam i policiju, i službenik mi je rekao da je svjestan problematike, ali trenutno
nema patrole koju bi mogli poslati van. Upućujem pitanje Načelniku, da li je Općina
Strahoninec jedina Općina koja nije potpisala ugovor o zbrinjavanju pasa lutalica.
Načelnik, kontaktirao sam gospođu koja to vodi, na poziv komunalnog redara. Bio institut
izlazi i zbrinjava pse lutalice.

Predsjednica vijeća, iznos za zbrinjavanje iznosi 800 kn , za to moramo imati a nemamo za
ljude koji teško žive. Zaštita životinja i udruge sve je to u redu ali mislim da je čovjek u
prvom planu. Cijena svega toga je previsoka.
Predsjednica vijeća, što se tiče sigurnosti ja bih htjela da se zauzme stav, da se u narednim
mjesecima, to ublaži, imali smo slučaj prije pet godina, agresivna pojava droge i alkohola, da
se obavezno kontaktira policijska uprava, načelnik. Trebao je biti policajac u zajednici kako
imaju neke općine, zajednički sastanak škole, općine policije,vrtića, na početnom razgovoru
ne bi širila na udruge nego samo na institucije, da se vide prvi koraci, PU mora dati
evidentirane slučajeve.
Inzistirati na policajcu u zajednici, pitati koliko bi bili troškovi i koliko bi općina sudjelovala
u sufinanciranju. Imam pitanje zašto nije zatvorena rampa iza škole, to se financiralo, a ne
koristi se.
Vijećnica Tompoš, ja sam predložila zaključak,
Predsjednica vijeća evidentirani je.
Vijećnica Tompoš, neka se vijećnici izjasne o tom zaključku.
Zaključak aktualnog sata, tijekom rasprave konstatirano je da Načelnik nije predao niti jedna
program za 2014. godinu, Međimurje plinu, Županijskom upravi za ceste, Elektri i Međimurje
plinu i time je oštetio Općinu. Drugi zaključak, Načelnik vijećniku Drabiću nije htio dati
podatke o analitičkim karticama u njemu prikladnom obliku – PDF obliku.
Predsjednica vijeća je završila aktualni sat (trajanje aktualnog sata: 1sat i 7minuta).
Predsjednica vijeća prelazimo na dnevni red. Za ovu sjednicu predlažem slijedeći dnevni
red:
1. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o.
- Predlagatelj je načelnik Općine Strahoninec
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta
- Predlagatelj je načelnik Općine Strahoninec
3. Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi
- Predlagatelj je načelnik Općine Strahoninec
4. Donošenje Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Strahoninec
- Predlagatelj je načelnik Općine Strahoninec
5. Donošenje Odluke o sklapanju aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora
- Predlagatelj je načelnik Općine Strahoninec

6. Ostala pitanja
Predsjednica vijeća, ima li tko kakve dopune? Nema, dajem dnevni red na glasanje. Dnevni
red izglasan je jednoglasno.
Predsjednica vijeća, prelazimo na zapisnik. Zapisnik ste dobili u prilogu, 25 strana. Tko ima
primjedbe na zapisnik?
Predsjednica vijeća predlaže da se zapisnik za slijedeću sjednicu vijeća skrati jer se ionako
sve snima, a snimke zapisnika da se pošalju putem e-mail-a vijećnicima. Daje na glasanje
prijedlog da se zapisnik dostavlja vijećnicima u elektronskom obliku.
Nema primjedbi na zapisnik 5. sjednice. Zapisnik je usvojen.
Predsjednica vijeća, prelazimo na Dnevni red.
Ad 1)
Predsjednica, sjednici vijeća pridružila se direktorica GKP Čakom d.o.o. , gđa. Snježana
Avirović koja će ukratko iznijeti problematiku i zahtjev na čemu se temelji Prijedlog Odluke
o stjecanju poslovnog udjela.
Gđa. Avirović predstavila je vijećnicima Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela.
Vrijednost udjela je 1% tj. 49.500,00 kn.
Nakon izlaganje javila se za riječ vijećnica Tompoš, interesira me kome ste sve uputili
prijedlog. Zapravo taj Ugovor bi podrazumijevao da mi budemo suvlasnici.
Gđa. Avirović, ponuđeno je 2% Nedelišću, a po 1% općinama Orehovica Strahoninec i
Šenkovec, radi se o općinama u kojima GKP Čakom d.o.o. i sad radi. Potrebno je uskladiti
novi zakon sa starim, općina može dodijeliti komunalnu uslugu trgovačkim poduzećima u
vlasništvu općine ili putem koncesije na 10. godina. 1% udjela u suvlasništvu time se rješava
komunalna usluga, s time ne dobivate upravljačka prava, ali možete sudjelovati u reguliranju
komunalne usluge.
Vijećnik Zdolec, da li nas sudjelovanje obavezuje i u sanacijama i u ostalim zahvatima.
Gđa. Avirović, općina odnosno građani su i dosada kroz cijenu participirali sanaciju deponija
i za građane se neće ništa bitno promijeniti.
Vijećnik Pilić, kako će se odraziti na krajnjeg korisnika eventualno prihvaćanje odnosno
odbijanje ponude.
Gđa. Avirović, na prvu ruku ne bi trebalo biti velikih promjena, ali Vas čeka raspisivane
ponuda, neki novi koncesionar možda jeftinija ponuda, ali znate da našem tržištu postoji
lojalna i nelojalna konkurencija. Neke općine su izabrale nove koncesionare ali sad imaju
probleme. GKP Čakom d.o.o. je mali skuplji ali ima i svoju kvalitetu, možda ćete dobiti
jeftinije ponude ali možda i skuplje to je rizik.

Vijećnik Pilić , niste mi ništa rekli, mene zanima krajnji korisnik.
Gđa. Avirović, Vama u Općini je dostupan naš cjenik koji sadrži elemente kojima su
obuhvaćeni i zaštita okoliša i odlaganja.
Predsjednica vijeće, imamo Odluku o stjecanju poslovnog udjela u GKP Čakom d.o.o., znači
ti ugovori ističu, prestat će važiti ili odluka o novom koncesionaru. Želim znati da li nas to
potpisivanje tog ugovora oslobađa građenja reciklažnog dvorišta.
Gđa. Avirović, ulaskom u suvlasništvo izjednačuje se cijena i uvjeti s gradom Čakovec, što
se tiče reciklažnog dvorišta iščitavajući zakon nisam ni sama sigurna da li općina ima obvezu
graditi reciklažna dvorišta niti da li može koristiti reciklažno dvorište GKP Čakom d.o.o. dok
ne stekne uvjete za izgradnju svojega. Grad Čakovec ima pravo da se zasnuje pravo
nazadkupa za slučaj da općina jednog dana želi prodati svoj udio. Općina bi prvo morala
ponuditi svoj suvlasnički dio gradu Čakovcu na otkup. Primjerak ugovora o stjecanju
poslovnog udjela je trenutačno u izradi kao i nacrt društvenog ugovora.
Predsjednica vijeća, Načelnik mora obraditi pažnju na sadržaj ugovora.
Predsjednica Odluku ste dobili u prilogu materijala, dajem na glasovanje prijedlog Odluke o
stjecanju poslovno udjela društva GKP Čakom d.o.o., u visini od 49.700,00 kn.
To je 1% kapitala.
Vijećenica Tompoš, zatražila je da se prije potpisivanja ugovora nacrt ugovora dostavi
vijećnicima.
Predsjednica vijeća, konstatira da je vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke .
Predsjednica vijeća predlaže da se prvo pređe na 3. točku Dnevnog reda, a onda se vraćamo
na 2. točku Dnevnog reda.
Ad 3)
Predsjednica vijeća je dala riječ gospodinu Goričancu, imamo dvije stvari koje su bitne kod
ove Odluke kojom se definira da je cesta prometnica i da je javno dobro , čl. 98. Zakona o
cestama piše definicija, nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozila, koje
svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom.
Akt koji vi donosite kao Općina, je da je cesta cesta, a općina je vlasnik te nerazvrstane ceste.
Taj akt je potreban sucu da upiše cestu u gruntovnicu, kao javno dobro u općoj uporabi kao
neotuđivo vlasništvo Općine.
Predsjednica vijeća, molim da se objasni vijećnicima koji se koridor uzima tako da mogu
vijećnici postavljati pitanja.
Gospodin Goričanec , člankom Zakona je definirano da je koridor od ograde do ograde, svi
vodovi bi trebali biti u tom koridoru(struja, voda, telefon).

Predsjednica vijeća, da li su se ispitali vodovi i gdje prolaze npr. u ulici Žrtava fašizma.
Gosp. Goričanec, to nije potrebno za elaborat, ali u pravilu koridor ide od ograde do ograde,
osim ako upravitelj ceste tj. općina, ne veli da je koridor preširok.
Predsjednica je otvorila raspravu.
Vijećnik Zdolec, mene interesira do pol ceste je vlasništvo kućevlasnika?
Gospodin Goričanec, bilo, da.
Vijećnik Zdolec, a zašto je to još navedeno po katastru da je Općina vlasnik, zadirate u
privatnu imovinu. Pojedinim ljudima uzimat će se dosta zemljišta.
Gospodin Goričanec, zato je zakonodavac donio zakon da se na najjednostavniji način riješe
stanja koja se nalazi na terenu.
Vijećnik Drabić, nesporno je da treba upisati cestu i to nije nikakav problem, pokušao sam
putem kolega Vaše branše spoznati da li je to jedini način, ali nigdje zakonski ne piše da to
mora ići od ograde do ograde, to je nepisana praksa. Pitanje da li je bilo nužno ići od ograde
do ograde ili se moglo uzimati minimalno koliko je potrebno.
Gospodin Goričanec , nigdje ne piše da je to točno od ograde do ograde, ali vodovi većinom
idu kraj ograde, pa tamo gdje ne bi išlo morala bi se formirati posebna parcela, sve okolne
općine rade te izmjere, po principu od ograde do ograde.
Vijećnik Drabić , koja su prava vezano za to zemljište ispred ograde da mještani znaju, za
razliku od današnjih, mislim na uređenje i parkiranje.
Gospodin Goričane, ništa se ne mijenja, navike ostaju iste.
Vijećnica Tompoš, donošenjem ove Odluke o koridorima mijenja se vlasništvo da ili ne?
Gospodin Goričanec, u ovom slučaju će biti upisana Općina Strahoninec.
Vijećnica Tompoš, znači da će Općina biti vlasnik, znači nije vlasnik građanin nego je od
ograde do ograde vlasnik Općina, drugim riječima ljudima oduzimamo zemljišta.
Gospodin Goričanec, zakon ne govori o oduzimanju, nego govori o evidentiranju stvarnog
stanja.
Vijećnica Tompoš, pitanje Načelniku, da li je potrebno stavljati građane u neravnopravan
položaj, ovakvom odlukom, da li postoji drugo rješenje da stavimo sve građane u ravnopravan
položaj, zašto bi nekome uzeli npr. tri metre a nekome pet.
Načelnik, od telefona kabel je uz ogradu, ako neko ima pet metri ili dva uvijek se kopalo do
ograde, sad nam zakon omogućava da to odradimo bez naknade.
Vijećnik Zdolec, znači bez naknade mi uzimamo nekome privatno vlasništvo, ljudi su
ogorčeni i nagajali budu nas.

Gospodin Goričanec, već Vas tjera i ministarstvo da riješite status cesta, zakon je napisan za
sve isto od Osijeka do Dubrovnika.
Vijećnik Drabić, ja razumijem da to treba napraviti, pokušavamo biti pravedni za sve
mještane, a moglo se to drugačije, problematično je i što vijeće donosi odluku, a nije bilo prije
konzultirano, to se tiče načelnika, a ne Vas, postavljam pitanje, koji bi modusi bili kvalitetniji.
Vijećnica Tompoš, ono što mene smeta je to što nismo do sada ni na jednom Vijeću
raspravljali o tome. Gospodine Goričanec, vi ste tu da nam objasnite izmjere, a mi ćemo
odlučiti što je najpovoljnije za građane, jako mi je krivo što o tome nismo raspravljali, prije na
Vijeću pa bi mi dogovorili parametre po kojima bi se to radilo.
Predsjednica vijeća, molim vas da se obratite Načelniku, Načelnik objašnjava postupak kako
je opće došlo do toga, a struka provodi samo nalog Načelnika. Što se tiče objavljivanja u
novinama trebalo se upozoriti da je raspisana javna rasprava u novinama, a to se nije desilo.
Vijećnik Drabić, uvijek je bilo prigode na razne načine obavještavati mještane i vijećnike i
na taj način iskristalizirati neku buduću odluku. Glavni problem je neinformiranje Vijeća.
Predsjednica Vijeća, što se mijenja neprihvaćanjem takvog modela?
Gospodin Goričanec, Vi samo trebate potvrditi da je ta cesta javno dobro. Vas samo zakon
traži da vi definirate da su to ceste, a sve ostalo je stvar rutine.
Vijećnik Drabić, a tko je onda odgovoran za rutinu?
Gospodin Goričanec, to ovisi samo o meni kao stručnjaku. Ako se elaborat ne potvrdi u
nekom određenom roku, on će postati nevažeći, poništiti će se.
Vijećnik Drabić, aludiram na to da vijećnici i svi obavijeste mještane, i da Načelnik nije
obavijestio Vijeće.
Vijećnik Pilić, ako sam dobro razumio, rekli ste da ćete Vi kao stručnjak odrediti da li
koridor ide do ograde ili do kabla.
Goričanec, držim se samo zakonskih procedura.
Vijećnik Pilić, pozivali ste se na zakon, ali mislim da tu ima tzv. umjetničke slobode.
Goričanec, principijelni način rada je od ograde do ograde po struci. Stare postojeće kopije
planova se ne gledaju.
Predsjednica vijeća, nije istina da vijeće ne želi donijeti odluku, stalno Vam govorim da
treba poštovati proceduru, ne može se Načelnik skrivati iza Vijeća.
Vijećnik Pilić, mi živimo u društvu gdje je privatno vlasništvo svetinja, i oduzeti nekom
makar cm2 , to je neprihvatljivo.

Vijećnik Kovač, ljude je trebalo je obavijestiti ljudi ne znaju što se događa, bit će
nezadovoljni, nije sve obavljeno transparentno, odluku ste prebacili na Općinsko vijeće koje
nije sudjelovalo u kreiranju projektnog zadatka.
Vijećnica Tompoš, Vi ste se očitovali kao ravnatelj ceste, nigdje ne govorite da oduzimate od
ograde do ograde, zašto niste zapisali da se pojas ceste prostire od ograde do ograde, to bi bilo
poštenije prema građanima.
Po meni možemo danas prihvatiti Odluku da je koridor ceste do izgrađene infrastrukture i
točno navesti koje da smanjimo cijelu priču, da se napravi novi projektni zadatak ili da
sazovemo zbor građana, ljudima objasniti, to su jedina dva rješenja.
Vijećnik Lepen, mislim da je to ozbiljno pitanje da je to za zbor građana.
Predsjednica vijeća, mislim da zbor malo teža varijanta mislim da ćemo dobiti sto različitih
pitanja, govorim svoja mišljenje, najbolje da se dogovorimo, da li idemo u novi projektni
zadatak, infrastrukturu ćemo morati dati, to ja govorim, a ne Načelnik koji je stalno tiho,
Načelniče recite da će nas novi projekt stajati slijedećih 70.000 kn.
Načelnik, zašto bi se išlo raditi nešto ispočetka ako je to geodetska praksa. Sve općine tako
rade. Šteta što već nismo to napravili, jer smo mogli od HT-a dobiti milijun kuna.
Predsjednica vijeća, mislim da to baš nije tak jednostavno kako ste vi to rekli.
Vijećnik Kovač , to nam tek od sada omogućuje taj novi Zakon, toga nije bilo prije. Prije
toga nismo mogli postati vlasnici cesta. Prije tog Zakona nismo mogli postati vlasnici cesta.
Predsjednica vijeća, kad ističe rok da propada taj elaborat koji je na katastru?
Načelnik, ne propada taj elaborat, nego može doći do promjena jer se cijeli elaborat mora
izmijeniti.
Predsjednica vijeća, idemo u novi projektni zadatak, to ipak ne košta kao i sve novo.
Zaključak Vijeća je da se ide po infrastrukturi s time da se prije nego se uopće počne
ucrtavanje sastane Odbor za komunalnu djelatnost za prostorno uređenje i zaštiti okoliša,
trebalo bi procijeniti da li su kablovi stvarno uz ogradu, koliko fali da li je to par centimetara
ili metar ili više. Potrebno je tražiti da se dostave svi ucrtani vodovi koji prolaze i na temelju
toga će se sastati komisija.
Vijećnik Drabić, komisija samo treba zauzeti stav, da se vidi koliko i gdje se uzima
građanima.
Stav da komisija odradi svoj posao.
Predsjednica vijeća, ne donosimo nikakve odluke o tome, nek se Načelnik i komisija sastavu
i neka predlože Vijeću rješenje.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog.
Ad 2)

Predsjednica je dala riječ Načelniku.
Načelnik, dobili smo od gruntovnice odbijenicu i moramo raspisati natječaj.
Predsjednica vijeća, da li imam za to procjenu.
Načelnik, nemamo, to ćemo prema raspisanom natječaju.
Predsjednica vijeća, već sad ste morali imati procjenu.
Ne možemo odluku donijeti bez početne cijene, mora biti početna cijena, koja se vidi iz
elaborata. Ne mogu dati na glasovanje odluku koja nema sve parametre.
Načelnik, napravit ćemo procjenu pa ćemo na slijedećem Vijeću donijeti Odluku.
Vijećnica Tompoš, ta priča traje još dok se otvarala ulica Odvojak Marka Kovača, nismo
čekali 15 godina, htjeli smo riješiti već puno ranije ali je obitelj htjela dva gradilišta pa se
nismo mogli dogovoriti.
Vijećnik Kovač, ne možemo Vam usvojiti Odluku ako nemamo sve elemente.
Predsjednica vijeća, procjena mora biti i ne možemo donijeti Odluku bez procjene.
Vijećnik Drabić, morate utrošiti vrijeme na čitanje zakona kao i ja, nije provokacija mi bi to
prihvatili ali napravite neke stvari da bi to moglo funkcionirati.
Vijećnik Pilić, ako je to nepotpuno, onda tu Odluku ne možemo prihvatiti.
Predsjednica vijeća, Odluka nije donijeta jer nema dovoljno parametra.
Ad 4)
Predsjednica vijeća, Odluku ste dobili u prilogu otvaram raspravu, odnosno dajem riječ
Načelniku.
Načelnik, da nebi imali problema sa štandima i uličnim prodavateljima potrebno je donijeti
ovu Odluku, da komunalni redar ima n osnovu čega naplatiti placarine. Samo mi je malo
prevelika cijena od 1.500,00 kn za takve prodavatelje kruha.
Predsjednica vijeća, oni su ujedeno konkurencija dućanima na našem području. Ako imaju
sve općine istu cijenu onda neka ostane i kod nas.
Vijećnik Kovač, na kraju stranice piše ispred Dravske 1, mislim da to nije dobro jer je tamo
zabranjeno parkiralište,
Vijećnik Pilić mene zanimaju kiosci poput ovih tiskovnih, po ovome bi netko mogao
postaviti kiosk ispred župne crkve.
Predsjednica vijeća, lokacija kioska briše se van i upisati da će se kiosci postaviti temeljem
upita i na temelju izdanog rješenja.

Vijećnica Zlatarek, članak 5. Odluke, da se ubaci akcija udruga, udruge imaju različite
akcije.
Vijećnik Zdolec, jedno su udruge, a drugo su oni koji imaju registriranu djelatnost koji se
bave prodajom.
Predsjednica vijeća dala je na glasovanje Odluku sa izmjenama. Briše se van „lokacija
kioska“, upisati u članak 5. „udruge“ i briše se“ lokacija ispred DVD“.
Predsjednica vijeća je konstatirala da je Odluka prihvaćena jednoglasno.
Ad 5)
Predsjednica vijeće je dala riječ Načelniku.
Načelnik, sa 01.9. ističe zakup vrtića, pošto nije bilo primjedbi u ovih pet godina predlažem
da se aneksom ugovora produži ugovor dosadašnjem zakupoprimcu.
Predsjednica vijeća, opet se pozivam na zakon, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora članak 5. i 6., dakle ukoliko dosadašnji zakupac u potpunosti izvršava obveze dužni
smo najkasnije 60 dana prije isteka roka ugovora ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu
na vrijeme ne duže od 5 godina. Ne idu aneksi, nego sklapanje novog ugovora bez natječaja.
Pripremila sam novu odluku i novi ugovor, molim da se držite svih rokova. I ovu bi Odluku
morala skinuti sa dnevnog reda jer se niste držali Zakona.
Vijećnica Tompoš, Predsjednica vijeća i ja obavile smo razgovor za ravnateljicom vrtića i
ukazale na neke probleme, i na kraju razgovora smo se zajedno sa ravnateljicom složile da će
poraditi na ukazanim problemima.
Vijećnik Drabić, ukazuje na problem smanjena uplatnica dok djeca nisu prisutna u vrtiću
cijeli mjesec.
Predsjednica vijeća, pročitala je tekst Odluke o produženju ugovora o zakupu. U ugovoru
kojega ste dobili mijenja se članak 6., članak 7., članak 8., članak 9. i članak 10.
Predsjednica vijeća dala je na glasovanje Odluku o produženju ugovora o zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Strahoninec.
Predsjednica vijeća je konstatirala da je Odluka jednoglasno prihvaćena.
Ad 6)
Vijećnica Zlatarek, obavijestila je vijećnike da je na području Općine osnovana nova udruga,
i imam pitanje za načelnika, da li nam može dati koju prostoriju na raspolaganje.
Načelnik, mislim da ima prostorija, možda zajednička, budemo se dogovorili.
Vijećnik Drabić, govori o postignućima udruge MIS-a i posjeti ljudi koji su
visokopozicionirani.

Vijećnik Pilić, upozorava na praznike koji su pred nama i da ih treba obilježiti.
Zapisničar
Miljenka Zver

Predsjednica Općinskog vijeća
Sanja Krištofić

