OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 09.07.2013.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 09.07.2013. 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 18,30 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Kovač Cvetan, Krištofić Sanja, Lepen Vladimir, Lukman Rajko, Poljanec
Jasminka, Tkalčec Štefanija, Tompoš Darinka, Topoljnjak Mario, Zdolec Dragan, Zlatarek
Svjetlana.
Ispričao se: Pilić Markus i Vincetić Zdravko- godišnji odmor
Sjednici su prisustvovale načelnik Općine i zamjenik , Franjo Lehkec i Josip Šipek, te
predstavnici medija - Međimurskih novina i lista Međimurje.
Predsjednica Vijeća konstatirala da je sjednici od ukupno 13 nazočno 11 vijećnika, da
postoji kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18,35 sati predsjednica je otvorila aktualni sat.
Na aktualnom satu vijećnici su raspravljali o članku u listu Međimurje. Vijećnik Mario
Topoljnjak postavio je pitanje gospođi Sanji Krištofić, načelnici u prošlom mandatu, što mu
može reći u vezi tih natpisa.
Gospođa Sanju je odgovorila da se svi dokumenti nalaze u uredu Općine i da sve podatke
može tražiti u uredu Općine.
Vijećnik Dejan Drabić, postavio je pitanje načelniku, vezano za izjavu zašto stanje nije bajno
ali je pozitivno.
Načelnik, možda je bio krivi odabir riječi.
Vijećnica Darinka Tompoš, komentirala je kratko zapisnik sa primopredaje, cilj nam je da
prestanu priče o zaduživanju općine jer nismo uzimali nikakve kredite, iza nas je velika
investicija i postoji evidentirani dug ali prema izvođaču radova.(otplata je definirani
ugovorom)
Vijećnica Darinka Tompoš postavila je pitanje gradilišta koje je dodijeljeno branitelju
Medlobi Petru, pitanje zašto je dana podrška bivšem direktoru Međimurskih voda.
Po pitanju gradilišta donijet je Zaključak da će se uputiti dopis Ministarstvu da li se
dodijeljeno zemljište može prodati i dali se može oduzeti dodijeljeno zemljište branitelju.
Po pitanju podrške bivšem direktoru Načelnik je odgovorio da se konzultirao sa Dožupanom.

Vijećnik Vladimir Lepen postavio je pitanje najma zemljišta u vlasništvu RH.
Predsjednica vijeća odgovorila mu je da je program prihvaćen još 2003 godine, da se nije dalo
ništa na novo u najam a sve ugovore smo preuzeli od Međimurske županije.
Vijećnik Dejan Drabić postavio je pitanje donošenje Odluka o ukidanu naknade za vodu i
kanaliaciju.
Načelnik, ta odluka bit će donijeta na slijedećem vijeću.
Pošto više nije bilo pitanja predsjednica vijeća zaključila je aktualni sat u 19 sati i 15 minuta.
Predsjednica je konstatirala da je od 13 vijećnika prisutno 11.
Predsjednica vijeća Sanja Krištofić predložila je da se točka 4 skine sa Dnevnog reda.
Predsjednica vijeća predložila je slijedeći dnevni red.
DNEVNI RED:
1.Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
2.Prijedlog i donošenje Odluke o imenovanje Odbora za Statut i Poslovnik
3.Prijedlog i donošenje Odluke o imenovanju Odbora za Proračun i financije
4.Prijedlog i donošenje Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
5.Prijedlog i donošenje Odluke o naknadi načelnika Općine Strahoninec
6.Prijedlog i donošenje Odluke o naknadi zamjeniku načelnika Općine Strahoninec
7.Prijedlog i donošenje Odluke o naknadi predsjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
8.Ostala pitanja – Zapisnik s primopredaje dužnosti načelnika od 28. svibnja 2013. godine –
dostavljen u prilogu poziva za sjednicu
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Pošto zapisnik sa konstituirajuće sjednice nije dostavljen vijećnicima predsjednica je predložila da se
zapisnik dostavi na slijedećoj sjednici kako bi se mogao verificirati.
Prije početka sjednice načelnik Franjo Lehkec i zamjenik načelnika Josip Šipek dali su svečanu
prisegu.
Predsjednica vijeća prešla je na dnevni red.
Ad 2)
U Odbor za Statut i Poslovnik predloženi su Kovač Cvetan, Lukman Rajko i Jasminka Poljanec.
Predsjednica vijeća dala je prijedlog na raspravu.
Pošto rasprave nije bilo predsjednica vijeća je dala prijedlog odluke za Odbor i Poslovnik na
usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen 9 ZA i 2 SUZDRŽANA.
Ad 3)
U odbor za proračun i financije predloženi su Sanja Krištofić, Darinka Tompoš i Dejan Drabić .
Predsjednica vijeća je dala prijedlog na raspravu.
Pošto rasprave nije bilo predsjednica vijeća je dala prijedlog odluke za proračun i financije na
usvajanje.
Prijedlog je prihvaćen 9 ZA i 2 SUZDRŽANA.
Ad 4)

Prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda.
Za suca porotnika Županijskog suda predložena je gospođa Nada Janžek, iz Strahoninca, Dravska 35.
Predsjednica je dala prijedlog na raspravu.
Pošto rasprave nije bilo predsjednica vijeća dala je prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika na
glasovanje.
Prijedlog Odluke za suca porotnika prihvaćen je jednoglasno.
Ad 5)
Predsjednica vijeća predložila je da se točke 5.,6., i 7. spoje.
Vijećnika Dejan Drabić ispred kluba SDP predlaže naknade:
-za načelnika predlaže 1500,00kn
-za zamjenika Načelnika predlaže 1000,00kn
-za predsjednicu vijeća predlaže 800,00kn.
Predsjednica vijeća dala je prijedlog na raspravu.
Vijećnici su raspravljali oko visine naknade za načelnika i zamjenika načelnika.
Vijećnici Topoljnjak i Lepen smatraju da je visina naknade premala.
Vijećnik Drabić, mislim da je razlika između plaće i naknade.
Nakon rasprave predsjednica vijeća predložila je da se za svaku naknadu glasa pojedinačno.

Prijedlog i donošenje Odluke o naknadi načelnika Općine Strahoninec
Visina naknade iznosi 1.500,00 kn isplate počinje 01.08.2013. godine.
Prijedlog je prihvaćen 9 ZA i 2 SUZDRŽANA.

Prijedlog i donošenje Odluke o naknadi zamjeniku načelnika Općine Strahoninec
Visina naknade iznosi 1000,00 kn isplata počinje 01.08.2013. godine.
Prijedlog je prihvaćen 9 ZA i 2 SUZDRŽANA.

Prijedlog i donošenje Odluke o naknadi predsjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Visina naknade iznosi 800,00kn isplata počinje 01.01.2014. godine.
Prijedlog je prihvaćen 11 ZA .
Ad 8)
Vijećnik Dejan Drabić postavio je pitanje radnog vremena liječnika opće prakse u Strahonincu.
Predsjednica vijeća, liječnik ne spada u našu nadležnost kontaktirali smo ravnatelja i svi znaju za taj
problem.
Vijećnica Tompoš Darinka, SDP traži da se osigura prostorija za njihov rad.
Načelnik prostorije postoje i nije problem.
DOVRŠENO
Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjenica vijeća
Sanja Krištofić

