REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/10
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 03. travnja 2019. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 26. ožujka 2019. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/10, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 21. ožujka 2019. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dražen Vidović, Mario Topolnjak, Štefanija
Tkalčec, Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Markus Pilić, Zdravko Vincetić, Andreja Bekina
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Hranilović, viša referentica Silvija Žižek i referentica za
računovodstvo i financije Miljenka Zver, predstavnici medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i
službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec te je svima zaželio uspješan i
konstruktivan rad.
Konstatiranjem kvoruma prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjednik
Općinskog vijeća otvorio je 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Općinski načelnik, poštovana vijećnice Bujan, dugujem Vam odgovor na pitanje sa 9. sjednice
Općinskog vijeća, budući Vas na prošloj nije bilo. Cjelokupni iznos koštanja gradnje školske sportske
dvorane iznosi 11.675.315,37 kn. Od toga je Međimurska županija sufinancirala 6.685.680,25 kuna –
57,26%, Općina Strahoninec 3.375.748,79 kuna – 28,91%, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije 804.046.00,00 – 6,89%, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 647.840,33 kuna- 5,55%
te Ministarstvo graditeljska 162.000,00 kuna – 1,39%.
Vijećnica Slađana Bujan, zanima me koja je predračunska vrijednost dogradnje Dječjeg vrtića, tko
su izvođači radova, kako su izvođači izabrani te kakva je financijska konstrukcija dogradnje?
Općinski načelnik, predračunska vrijednost izrađena je 2015. godine i ona iznosi 2.600.000,00 kuna +
PDV, izvođači su odabrani putem provedenog postupka javne nabave, ugovorena vrijednost radova
iznosi 3.100.000,00. Sredstva su osigurana u proračunu Općine Strahoninec i sredstvima Europskih
fondova. Izvođač radova je tvrtka Mepro d.o.o.
Vijećnica Nadica Jelaš, dali je provedena anketa vezana uz produženi boravak djece u Osnovnoj školi
Strahoninec?
Općinski načelnik, anketa je provedena, na istu se prijavilo 52 djece. Maksimalni kapacitet boravka
djece u Osnovnoj školi je 25 djece. U slučaju da i dalje bude zainteresirano 52 djece za produženi
boravak, isti će se organizirati za djecu koja pohađaju 1. i 2. razred. Postoje informacije da će
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Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem objavljenog natječaja financirati produženi boravak svim
školama, te se nadam da će se i naša škola prijaviti.
Vijećnica Nadica Jelaš, interes je puno veći od očekivanja. Pohvalno je što će država financirati
produženi boravak.
Vijećnica Nadica Jelaš, dali imate odgovor Policijske uprave Međimurske vezane uz vandalizam koji
se dogodio na području Strahoninca?
Općinski načelnik, nemam odgovor. Proslijediti ću upit u Policijsku upravu Međimursku.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik općinskog vijeća zatvorio je aktualni sat.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
2. Svečana prisega vijećnika Općinskog vijeća
3. Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2018. godine
- Prilog prijedlogu Odluke je obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje
01.01.2018. – 31.12.2018.
- predlagatelj općinski načelnik
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Plana razvojnih programa Općine Strahoninec za
2018. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2018. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
8. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Suncokret
- predlagatelj Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2018.
– 31.12.2018.
- predlagatelj općinski načelnik
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik 9. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćen je sa
9 ZA
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Ad. 2. Svečana prisega vijećnika Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća je poslije pročitanog teksta prisege prozvao vijećnicu Andreju Bekina,
izgovorila „prisežem“ te potpisala izjavu o davanju prisege.
Ad.3. Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s
31.12.2018. godine
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili predmetnu Odluku te njezino obrazloženje.
Vijećnica Nadica Jelaš, u 2018. godini su izvorni prihodi bitno rasli za pola milijuna, porasli su prihodi
od komunalnog doprinosa i prihoda od poreza na dohodak. Nakon dugo godina općinski proračun bilježi
negativan rast, budući da su troškovi rasli puno više od prihoda. U ovoj situaciji nas spašava preneseni
višak iz prethodne godine. Očito da je izgradnja školske sportske dvorane imala snažan utjecaj na
općinski proračun. Koliko iznose neplaćene obveze za izgradnju školske sportske dvorane? Najveći
indeks rasta bilježe komunalne usluge, intelektualne usluge, reprezentacija (očito zbog svečanosti
otvorenja dvorane)? Molim da mi se pojasni financiranje Ljetnog kampa? Te tko u njemu sudjeluje i
kako se on organizira?
Općinski načelnik, obveze izgradnje školske sportske dvorane su u cijelosti podmirene. Manjak kojeg
je Općina prikazala u ovom izvršenju, već je podmiren u siječnju i veljači ove godine sredstvima
doznačenim od strane Ministarstava, a na temelju sklopljenih ugovora.
Zamjenik općinskog načelnika, u Ljetnom kampu u 2018. godini imali smo 13 aktivnosti. Voditelji
kampova su članovi udruga (za sportske aktivnosti). Za ostale aktivnosti angažirani su vanjski suradnici.
U 2018. godine sudjelovalo je cca. 230 djece. Najveći izdatak organiziranja kampa odnosi se na plivanje
(troškovi karata i prijevoza autobusom). Sudjelovanje u kampu za svu djecu je besplatno. Voditelji
kampova za svoj rad dobivaju 100 kuna po danu. Također, za svako dijete polaznika kampa osigurani
je klipić i sok, te majica i diploma.
Vijećnica Nadica Jelaš, intelektualne i komunalne usluge?
Općinski načelnik, troškovi intelektualnih usluga odnose se na spor s tvrtkom Međimurske vode d.o.o.,
a komunalne usluge odnose se na zimsku službu.
Vijećnica Nadica Jelaš, kakva je situacija s tužbom?
Općinski načelnik, Međimurske vode su se žalile na prvostupanjsku presudu.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2018. godine.
Odluka o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec s 31.12.2018. godine prihvaćena
je sa
7 ZA
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Ad.4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Plana razvojnih programa Općine
Strahoninec za 2018. godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili predmetni obračun Plana, a koji se temelji na obračunu
Proračuna Općine Strahoninec.
Vijećnica Nadica Jelaš, kod dogradnje Dječjeg vrtića, za 2019. i 2020. godinu imamo okrugli iznos od
493.000,00. To su dobri iznosi?
Referentica za računovodstvo i financije Miljenka Zver, obračun Plana razvojnih programa izrađen
je za 2018. godinu, nije proveden rebalans za 2019. i 2020. godinu.
Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke
prihvaćanju godišnjeg obračuna Plana razvojnih programa Općine Strahoninec za 2018. godinu.
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Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Plana razvojnih programa Općine Strahoninec za 2018.
godinu usvojena je sa
10 ZA
Ad.5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili predmetnu Odluku.
Vijećnica Nadica Jelaš, zašto pojedine stavke nisu financijski razdijeljene? Iznosi su sumarno iskazani.
Općinski načelnik, u registru sklopljenih ugovora biti će iskazani svi pojedinačni ugovori koji su
sklopljeni u 2018. godini. Registar će biti objavljeni 31.03.2019. sukladno zakonskoj obvezi.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju godišnjeg obračuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu.
Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu
10 ZA
Ad.6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili predmetnu Odluku.
Vijećnica Nadica Jelaš, održavanje cesta, bankina, deponija i javnih površina.
Općinski načelnik, izvođači se biraju temeljem javnog poziva za dostavu ponuda budući se radi o
bagatelnoj nabavi, a većinom su to izvođači s područja Općine.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju godišnjeg obračuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu prihvaćena je sa
10 ZA
Ad.7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2018. godinu
Općinski načelnik, manjak će se pokriti iz prihoda budućih razdoblja, odnosno iz sredstava koje će nam
doznačiti Međimurska županija i ministarstva.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o raspodjeli
rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2018. godinu.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2018. godinu prihvaćen je sa
10 ZA
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Ad. 8. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Suncokret
Vijećnik Dražen Vidović, kao što znate, Dječji vrtić Suncokret do sad je imao vršiteljicu dužnosti koju
je imenovalo Općinsko vijeće. U veljači ove godine raspisani je javni natječaj za imenovanje
ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Suncokret. Temeljem raspisanog javnog natječaja pristigle su dvije molbe,
Draženke Žganec i Svjetlane Topolnjak. Postupak odabira odvio se u dvije faze, provjer formalnih uvjeta
i dostavljene dokumentacije te intervju. Upravno vijeće predlaže Općinskom vijeću da se za ravnateljicu
Dječjeg vrtića Suncokret imenuje Svjetlana Topolnjak.
Vijećnica Nadica Jelaš, upozoravam da je potrebno uskladiti članak 54. Statuta Dječjeg vrtića
Suncokret.
Klub vijećnika SDP-a volio bi da je gospođa Svjetlana Topolnjak danas nazočna ovoj sjednici.
Stav Kluba vijećnika SDP-a je da se ovdje radi o nepotizmu, obzirom da njezin suprug obavlja funkciju
vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec. Naglašavam da osobno nemamo ništa protiv gospođe.
Ako je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret ocijenilo da je predložena kandidatkinja bolja mi to
prihvaćamo, no ne slažemo se s načinom odabira, jer smatramo da se radi o klasičnom primjeru
nepotizma. Zaista bih voljela da se u Dječjem vrtiću Suncokret stvari poprave na bolje.
Vijećnik Dražen Vidović, ravnatelj se bira putem javnog natječaja. Unatrag 10 godina Dječji vrtić je
izuzetno propao. Postoje propusti i iz sigurnosnih aspekata. Upravno vijeće, čiji članovi su i predstavnik
roditelja i predstavnik odgojitelja, smatraju da je vrijeme za promjene.
Predložena kandidatkinja zadovoljava sve kriterije natječaja. Uz prijavu je bilo potrebno priložiti i
Program rada Dječjeg vrtića, koji je kandidatkinja dostavila na cca 50 stranica.
Ne možemo govoriti o nepotizmu, jer je o kandidatkinji odlučivalo 5 osoba.
Vijećnica Nadica Jelaš, smatram da nije ovo slučajnost budući se radi o supruzi vijećnika Općinskog
vijeća te da se radi o školskom primjeru nepotizma.
Vijećnik Mario Topolnjak, budući je predložena kandidatkinja moja supruga, izuzimam se iz
glasovanja o ovoj točci.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Suncokret
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Suncokret prihvaćena je sa
6 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad. 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje
01.01.2018. – 31.12.2018.
Općinski načelnik, u materijalima nalazi se Godišnje izvješće o mom radu.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Godišnje izvješće općinskog
načelnika za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018.
Godišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018. prihvaćeno je sa
7 ZA

3 SUZDRŽANA
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Vijećnik Markus Pilić, kao predstavnik roditelja Školskog odbora Osnovne škole Strahoninec volio
bih se osvrnuti na kurikularnu reformu školstva. Kao što sam upozoravao prije godinu dana, sada na
površinu izlaze problemi oko provođenja istog. Zbog svojih stavova prije godinu dana bio sam oštro
kritiziran.
Vijećnica Nadica Jelaš, na prošloj sjednici predsjednik Općinskog vijeća istaknuo je da je vijećnik
Drabić mandat stekao na „nečastan“ način. Vijećnik je bio na listi SDP-a te je dobio zamjenski mandat
kao i drugi pojedini vijećnici ovog Vijeća. Vaša konstatacija je bila neprimjerena.
Predsjednik Općinskog vijeća, ispričati ću se vijećniku u onom trenu kad se on ispriča svima za svoje
riječi na 8. sjednici Općinskog vijeća.
Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je sjednicu.

Dovršeno u 19:52 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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