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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 01.12..2011.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 01.12.2011. 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 sljedeći vijećnici:
Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko Lukman, Jasminka
Poljanec, Dario Srnec, Dražen Vidovć, Dragan Zdolec.
Odsustvo opravdali: Dejan Drabić.
Odsutni: Mario Topoljnjak, Josip Šipek, Franjo Patafta.
Na sjednici je bila prisutna županijska vijećnica Darinka Tompoš.
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnici medija - lista Međimurje i Međimurske novine.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 9 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18.01 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Vijećnik Vladimir Jurčec pitao je da li izgradnja i rušenje vatrogasnog doma povećava
investiciju.
Načelnica je odgovorila da se investicija ne povećava, ispitivanjem je ustanovljeno da su
temelji slabi i da bi više koštali naknadni radovi. Radovi su obuhvaćeni troškovnikom.
Vijećnik Dražen Vidović, do koje faze uređenja je cijena 7 milijuna.
Načelnica - navedena cijena pokriva kompletnu izgradnju bez namještaja.
Vijećnik Dražen Vidović također ima prijedlog da se poveća broj oglasnih prostora-stupova
na području Općine na nekoliko mjesta.
Predsjednik Vijeća Rajko Lukman se slaže s prijedlogom i nada se da će se to ostvariti u
skoro vrijeme.
Vijećnik Marko Fodor - zašto u Poljskoj ulici nije pješačka staza izvedena do kraja.
Načelnica - smetao je sakralni objekt, a i područje pješačke staze je u vlasništvu pojedinih
građana, pa bi sve skupa povećalo investiciju.
Vijećnik Jurčec Vladimir - takvih situacija je više na području Općine, pojedini dijelovi
ulica su u vlasništvu građana.
Pošto nije bilo više pitanja za aktualni sat, predsjednik je zatvorio aktualni sat u 18.10.

Predsjednik je predložio Dnevni red kao u prilogu poziva.
Kako nije bilo drugih primjedbi niti dopuna, Predsjednik daje na glasovanje sljedeći
Dnevni red:
1. Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajnu zonu za obračun
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
2. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj
zgradi na području Općine Strahoninec
3. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
4. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2011/2012.
5. Ostala pitanja.
Predloženi Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika s 14.
sjednice Vijeća.
Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik s 14. sjednice Vijeća
prihvaćen jednoglasno.
Ad 1, Ad 2
Predsjednik je predložio da se obrazloženje i rasprava po točki 1 i 2 objedine,a da se glasuje
odvojeno za svaku točku, što je i prihvaćeno.
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje.
U svojem izlaganju Načelnica je obrazložila da se ovom odlukom određuju vrijednosti
jediničnih iznosa za položajnu zonu koji se primjenjuje za obračun naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Strahoninec. Objekte je potrebno
legalizirati do 31.12.2012. godine. Imamo jednu zonu za koju je cijena 25 kn.
Drugom Odlukom se određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provod na
temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Dozvoljavaju se dvije etaže
plus potkrovlje.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Vijećnik Vidović - da li postoji izračun, po toj formuli prilično je nejasno koliki je to iznos za
objekat.
Načelnica - postoji izračun, za objekat velićine 100 m2 iznosi cca 9.000,00 kn.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o vrijednostima jediničnih iznosa za položajnu zonu za obračun naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajnu zonu za obračun naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru prihvaćena je jednoglasno.

Predsjednik je dao na glasovanje Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito
izgrađenoj zgradi na području Općine Strahoninec.
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi na
području Općine Strahoninec prihvaćena je jednoglasno.

Ad 3
Predsjednik daje riječ Načelnici koja je dala uvodno obrazloženje.
Uredbom o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na
komunalne vodne građevine potrebno je donijeti ovu odluku. Naknada bi iznosila 25% od
prosječne bruto plaće u RH što trenutno iznosi oko 1.900,00 kn.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
odluku o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
prihvaćena je jednoglasno.
Ad 4
Predsjednik daje riječ Predsjednici komisije za socijalna pitanja, Jasminki Poljanec.
Predsjednica komisije - u radu komisije sudjelovali su Dragan Zdolec, Franjo Patafta i ja
kao predsjednica, zaprimili smo 27 zamolbi za dodjelu stipendije, jednu nismo ni razmatrali
jer je u pitanju student prve godine studija, a prema odluci Vijeća općina ne dodjeljuje
stipendiju za prvu godinu.
Prijedlog je komisije da se dodijeli 21 stipendija za 7 mjeseci po 400 kn mjesečno, tri
jednokratne naknade za petu godinu studija u iznosu od 1.200 kn, te dvije za Varaždin u
iznosu od 600 kuna jednokratno.
Predsjednik je nakon izlaganja predsjednice otvorio raspravu.
Načelnica - iznos za stipendije je ostao u okviru prošlogodišnjeg, ove godine isplaćuje se za
jedan mjesec manje, tj umjesto 8 isplaćuje se 7 mjeseci, pošto se povećao broj stipendista.
Predsjednik vijeća – mjesečni iznos je manji, ali to su ipak 21 stipendija i 5 jednokratnih
isplata. I veće općine izdvajaju puno manje sredstava za ovu namjenu od nas.
Vijećnik Vladimir Jurčec - izuzetno je lijepo što se svima može udovoljiti, ali misli da
situacija u svakoj od ovih obitelji nije ista, negdje će se morati napraviti rez i trebalo bi
razmisliti o promjeni kriterija s naglaskom na socijalu.
Načelnica – istina je da je svaki pojedinačni slučaj drugačiji, ali jedni imaju jako dobre
ocjene, drugi imaju tešku financijsku situaciju, a prema Odluci koju imamo boduje se jedno i
drugo. Druge općine ili gradovi raspisuju odvojene natječaje po kriterijima uspjeha i
kriterijima socijalnog statusa, a mi smo to objedinili.

Predsjednik - pitanje kriterija je uvijek problematično i krajnje subjektivno. Obzirom na
postojeću Odluku predlaže da se prijedlog Komisije prihvati, a da se za sljedeću akademsku
godinu razmotre i eventualno promijene kriteriji.
Pošto se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na
glasovanje Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2011/2012.
Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2011/2012. prihvaćena je jednoglasno.

Ad 5
Vijećnica Županijske skupštine Darinka Tompoš obavijestila je vijećnike da je danas
održana Skupština Međimurske županije. Na skupštini je prihvaćen Proračun Međimurske
županije, postavljeno je pitanje za ulicu kod Pfaifera i prekategorizaciju ulice M. Kovača.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio sjednicu u 18.50 sati.
Zapisničar
Miljenka Zver

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Strahoninec
Rajko Lukman v.r.

