OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 19.03.2012.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 19.03.2012. 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 18.00 sati.
Sjednici su prisustvovali vijećnici:
Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko Lukman, Franjo Patafta,
Dario Srnec, Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna saborska zastupnica Nadica Jelaš i županijska vijećnica Darinka
Tompoš.
Odsutni: Josip Šipek, Mario Topoljnjak, Dražen Vidović.
Ispričali se: Dejan Drabić i Jasminka Poljanec.
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 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 sljedeći Dnevni red:
1. Donošenje Odluke o godišnjem obračunu proračuna Općine Strahoninec. za 2011.
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Općine za 2011. godinu
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju rada Načelnice Općine Strahoninec za 2011.
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju programa održavanja
komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne
naknade za 2011. godinu.
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju socijalnog programa za 2011.
7. Donošenje Odluke o promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje odvoz i odlaganje
komunalnog otpada.
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog
suda u Čakovcu.
9. Donošenje Odluke o visini naknade za priključenje na kanalizaciju.
10. 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 16.
sjednice Vijeća.
Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik s 16. sjednice Vijeća
prihvaćen jednoglasno.
Predsjednik vijeća predlaže da zbog srodnosti tema objedinimo obrazloženja i rasprave o
prvih šest točaka dnevnog reda, te daje riječ Načelnici za uvodna obrazloženja navedenih
točaka Dnevnog reda.
Načelnica daje obrazloženje izvršenja proračuna za prošlu godinu, realizacije programa, te
izvješće o svom radu za 2011. godinu.
Iz izvješća je vidljivo da je zajedno s viškom prihoda iz prethodnih godina od 223.460,57
sveukupno ostvareni višak prihoda u iznosu od 1.011.942,55 kn, za koji predlaže da se uloži za
nabavu nefinancijske imovine.
Krajem 2011. godine započeta je izgradnju Centra, tijekom 2011. godine proširila se cesta iz
Cvjetne ulice prema groblju, izgradile su se pješačke staze u ulici P. Miškine od obilaznice
prema ulici M. Gupca, u ulici M. Gupca prema ulici Ž.fašizma i Poljskoj ulici. Proširenje je
dužine 540 m, a dužina pješačkih staza 1740 m. To su značajne investicije, a bez obzira na
tešku situaciji nastojalo se i dalje uređivati naselje.
Nastavljeno je stipendiranje studenata, s time da se broj stipendija povećao, i dalje se
sufinancira prijevoz učenika, isplaćuju se naknade za novorođenu djecu. Planovi iz programa u
potpunosti su ostvareni.
Predsjednik je otvorio raspravu za točke 1 – 6 dnevnog reda.
Nadica Jelaš - možemo biti zadovoljni rezultatom poslovanja, neke uštede su na materijalnim
rashodima, dobro se radi, investira se, ulaže se, još nemamo započetu gradnju dvorane, čini se
sve da se pokrene i ta investicija.
Predsjednik - ako imamo višak prihoda ne znači da imamo prevelike prihode ili ga nismo
znali kamo potrošiti, on je dio financijske konstrukcije i strogo je namijenjen ulaganju u tekuću
investiciju ove godine.
Darinka Tompoš - prihodi od komunalnih doprinosa su porasli, komunalne naknade su pale,
vidjeti da li ima nenaplaćenih potraživanja. Obavljen je razgovor sa Županom i Ministarstvima,
pa moli Načelnicu da obavijesti vijećnike o razgovorima.
Načelnica - ne započinjemo nešto što ne možemo završiti, Centar se financira u omjeru 60 %
mi, a 40% Ministarstvo. U Ministarstvu regionalnog razvoja smo dogovorili da se nađe način
da se omjer financiranja okrene na 30:70 kako imaju i sve druge jedinice lokalne uprave u
zemlji. Naš dio obveze imamo osigurani, a do ljeta se nadamo da ćemo imati i obrnuti omjer.
Iz Državnog proračuna je izbačen cijeli CEB 7, a ne samo naša dvorana.
Darinka Tompoš - kod financiranja dvorana situacija je slijedeća: 50% država, 35% posto
Županija, a ostalo Općina. Jasno smo izrazili stav i mišljenje da ćemo sredstva za naš udio
uspjeti osigurati, u razvojnoj perspektivi sredstva za dvoranu ćemo naći.
Nadica Jelaš – županije su više zadužene nego općine, pa je upitan i njihov udio.

Vladimir Jurčec - ovaj objekat Doma koji je u izgradnji bio je davno prije pripremljen, imao
je građevinsku dozvolu, i ne može se usporediti s dvoranom koja nije bila pripremljena. Omjeri
su u momentu dogovora bili takvi da su sve investicije veće o 5 milijuna kuna imale takav
omjer financiranja. Promjena omjera bila bi jako dobra za Općinu.
Obzirom da više nije bilo rasprave, Predsjednik je zaključio raspravu.
Predsjednik daje na glasanje točke od 1 – 6, svaku pojedinačno, uz napomenu da za 1.
točku trebamo većinu glasova ukupnog broja vijećnika, dok se ostale odluke donose
običnom većinom prisutnih vijećnika.
Ad 1
Donošenje Odluke o godišnjem obračunu proračuna Općine Strahoninec. za 2011.
Jednoglasno prihvaćeno.
Ad 2
Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Općine za 2011. godinu
Jednoglasno prihvaćeno.
Ad 3
Donošenje Zaključka o prihvaćanju rada Načelnice Općine Strahoninec za 2011.
Jednoglasno prihvaćeno.
Ad 4
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. 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 2011.
godinu.
Jednoglasno prihvaćeno.
Ad 6
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju socijalnog programa za 2011.
Jednoglasno prihvaćeno.

Ad 7
Predsjednik daje riječ Načelnici za uvodno obrazloženje.
Načelnica - zbog povećanja PDV-a i usklađivanja pojedinih stavaka došlo je do nekih malih
promjena cijena odvoza smeća.

Predsjednik je otvorio raspravu.
Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjednik je zaključio raspravu, te daje na glasanje Odluku o
promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje odvoz i odlaganje komunalnog otpada.
Odluka o promjeni cijene odvoza smeća jednoglasno je prihvaćena.

Ad 8
Predsjednik je predložio dvoje kandidata, i to Ivana Bujana iz Poljske ulice i Vericu Špiranec iz
ulice Žrtava fašizma.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjednik je zaključio raspravu, te daje na glasanje Odluku o
utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.
Odluka o utvrđivanju kandidata za suca porotnika Općinskog suda jednoglasno je
prihvaćena.

Ad 9
Donošenje Odluke o visini naknade za priključenje na kanalizaciju.
Predsjednik daje riječ Načelnici za uvodno obrazloženje.
Načelnica - ova Odluka se odnosi na izgrađene priključke u Poljskoj i Čakovečkoj ulici, jer su
u ovim ulicama kanalizacijski priključci, odnosno revizijska okna izgrađeni ranijih godina.
Cijena naknade za priključak je smanjena pa iznosi 1.919,75 kn, a kompletna cijena
kanalizacijskog priključka s izvedbom u spomenutim ulicama iznosila bi oko 5.000,00 kn.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjednik je zaključio raspravu, te daje na glasanje Odluku o
visini naknade za priključenje na kanalizaciju.
Odluka o visini naknade za priključenje na kanalizaciju prihvaćena je jednoglasno.

Ad 10
Dragan Zdolec poziva nazočne na druženje dramskih amatera 01.04. u OŠ Strahoninec.
Pošto se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio sjednicu vijeća u 19.10 sati.
Zapisničarka
Miljenka Zver
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Strahoninec
Rajko Lukman

