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PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE
2013. – 2017. GODINE
Programom rada za mandatno razdoblje definirani su programski ciljevi koji će se
promicati kroz djelovanje u Općinskom vijeću Općine Domašinec, suradnjom s izvršnim tijelima
Općine Domašinec, informiranjem javnosti o svom radu i zalaganjem za sveopći razvoj Općine
Domašinec.
S ovim programom suglasni su svi nezavisni vijećnici/vijećnice Općinskog vijeća Općine
Domašinec, te se isti izrađuje za svakog pojedinog nezavisnog vijećnika/vijećnicu.
Ovaj program se sastoji od deset točaka u područjima djelovanja i to:
I.

Kvaliteta života stanovništva – razvoj zajednice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Čistoća naselja Domašinec i Turčišće
Uređenje naselja
Dogradnja školske zgrade za jednosmjenski rad
Izgradnja školske športske dvorane
Kvaliteta zdravstvene i socijalne skrbi
Aktivnosti na sprečavanju od zaraznih bolesti
Potpora Općinskom vijeću za financiranje cijepljenja djevojčica protiv HPV-a
Šport – poticanje športa, poglavito športa mladih i suradnja s športskim udrugama
Kultura – poticanje i suradnja s udrugama koje se bave kulturnom djelatnošću
Zalaganje za opremanje i stavljanje u funkciju prostora za mlade (razne aktivnosti mladih)
Uređenje Doma kulture Općine Domašinec (višegodišnji program)
Javni promet – povezanost s ostalim dijelovima Međimurske županije
Zalaganje za otvaranje nove stambene zone – poticaji mladim obiteljima za povoljniji
otkup građevinskog zemljišta
Suradnja s okolnim općinama i javnim poduzećima u smislu potpore zajedničkim
infrastrukturnim projektima, posebno pak projektima koji su od interesa za Općinu
Domašinec.

14.

II.

Infrastrukturna opremljenost

1.
2.
3.
4.
5.

Vodoopskrbni sustav – nova proširenja
Plinoopskrbni sustav – nova proširenja
Kanalizacijski sustav - novogradnja
Elektroopskrba (rekonstrukcija javne rasvjete, izgradnja nove mreže javne rasvjete)
Potpora Općinskom vijeću u donošenju akata i potpora investitorima za izgradnju
obnovljivih (alternativnih) izvora energije
Nerazvrstane ceste – redovita održavanja, rekonstrukcija i izgradnja novih, oborinska
odvodnja

6.

III.

Razvoj gospodarstva

1.
2.
3.

Poticati malo poduzetništvo u postojećoj Poduzetničkoj zoni Domašinec - Turčišće
Zalaganje za otvaranje nove mješovite stambeno-poslovne zone
Predlaganje programa vezanih uz gospodarski razvoj Općine Domašinec

IV.

Razvoj turizma

1.

Poticati razvoj turizma u zaštićenom krajoliku rijeke Mure s osvrtom na Poučnu stazu
"Murščak" Domašinec
Uređenje drugih tematskih putova na području Općine Domašinec
Pomoć u njegovanju i poticanju održavanja mjesnih običaja, narodne nošnje i domaćih
proizvoda u cilju turističke ponude.
Rekreacijski turizam (biciklističke staze, održavanje biciklijada, raftinga i "Spusta
Murskih ladji" na rijeci Muri)
Sudjelovanje u izradi programa sa susjednim općinama i državama koji će se kandidirati
prema fondovima EU.
Suradnja s turističkim zajednicama u smislu razvitka turizma podizanjem kvalitete putem
marketinga i promocije turizma na našem području

2.
3.
4.
5.
6.

V.

Prostorno planiranje

1.

3.

Zalagati se i poduprijeti izmjene i dopune PPUO-a Domašinec – novi prostori unutar
granica građevinskog područja naselja radi dobivanja novih razvojnih mogućnosti
Sudjelovanje u pripremama detaljnih planova neophodnih za razvoj Općine Domašinec
(komunalna, gospodarska i socijalna infrastruktura)
Sudjelovanje pri izradi novih kapitalnih projekata

VI.

Obrazovanje

1.

3.
4.

Predškolsko obrazovanje (sufinanciranje cijene troškova vrtića, s naglaskom na
sufinanciranje boravka djece samohranih roditelja, socijalno ugroženih obitelji i sl.)
Osnovno školstvo (razni oblici pomoći Osnovnoj školi Domašinec, sufinanciranje
prijevoza do matične škole)
Srednje obrazovanje (sufinanciranje prijevoza učenika)
Više i visoko obrazovanje (stipendiranje studenata)

VII.

Socijalne i druge pomoći

1.

Zalaganje za financijska davanja - potreba socijalno ugroženom stanovništvu (jednokratne
i višekratne financijske pomoći kroz godinu)
Poticanje udruživanja i aktivnosti osoba treće životne dobi (kultura, šport)
Financijska pomoć udruzi umirovljenika
Financijska pomoć udrugama koje nemaju sjedište na području Općine Domašinec
sukladno proračunu

2.

2.

2.
3.
4.

VIII. Potpore udrugama građana

1.
2.
3.

Zalaganje za financijska davanja za potrebe udruga (redovna djelatnost) šport, kultura,
ostale udruge
Poticanje udruživanja i aktivnosti udruga
Sudjelovanje u izradi programa i zajedničkih ciljeva udruga građana

IX.

Informatizacija ureda i stručno osposobljavanje djelatnika

1.
2.

Podrška i poticanje izvršnih tijela Općine Domašinec za informatizacijom ureda Općine
Domašinec
Poticanje na stalno stručno usavršavanje djelatnika Općine Domašinec

X.

Sudjelovanje u radu Općinskog vijeća Općine Domašinec i informiranje javnosti

1.

Aktivno sudjelovanje u radu Općinskog vijeća Općine Domašinec u raspravama,
podnošenju prijedloga, izražavanju mišljenja, donošenju proračuna i obračuna proračuna,
razvojnih i drugih programa
Zalaganje za javno funkcioniranje tijela Općine i izvještavanje javnosti o radu
predstavničkog i izvršnog tijela Općine Domašinec (pisani mediji, elektronički mediji,
brošure, obavijesti na kućnu adresu i javne obavijesti na oglasnim mjestima, službena
oglasna ploča, kontakti s građanima, informacije građanima)

2.

NEZAVISNI VIJEĆNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC
Sandro Cikač
_________________________

