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OPĆINSKO VIJEĆE
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Klasa: 023-01/09-02
Ur. br.: 2109-23-09-1
Strahoninec, 13.07.2009.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 13.07.2009. GODINE

Na temelju čl. 35. Statuta općine Strahoninec i čl. 25. 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 19.00 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko Lukman,
Franjo Patafta, Jasminka Poljanec, Dario Srnec, Josip Šipek, Mario Topolnjak, Dražen
Vidović, Dragan Zdolec
Sjednici su prisustvovale načelnica i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
županijska vijećnica Darinka Tompoš, te predstavnici medija Maja Novosel i Dražen Kovač.
Predsjednik vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 13 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda predsjednik je predložio verifikaciju Zapisnika sa 1.
konstituirajuće sjednice, uz nekoliko gramatičkih ispravaka. Obzirom da nije bilo diskusije,
prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćen Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice sa
iznešenim ispravcima.
Nakon toga, predsjednik vijeća je za 2. sjednicu predložio slijedeći
DNEVNI RED:
1. Prisega vijećnika Marka Fodora,
2. Prijedlog i donošenje Statuta općine Strahoninec,
3. Prijedlog i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec,
4. Prijedlog i donošenje Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije Općine
Strahoninec,
5. Prijedlog i donošenje Odluke o imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta
od elementarnih nepogoda općine Strahoninec,
6. Prijedlog i donošenje o imenovanju Komisije za socijalna pitanja i društvene
djelatnosti općine Strahoninec,

7. Prijedlog i donošenje Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
općine Strahoninec,
8. Prijedlog i donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite općine
Strahoninec,
9. Prijedlog i donošenje Odluke o prijedlogu suca porotnika Županijskog suda u
Čakovcu,
10. Informacija o stanju i postupcima koji se provode u Dječjem vrtiću,
11. Ostala pitanja.
Kako nije bilo dopuna niti izmjena Dnevnog reda, prišlo se glasovanju te je jednoglasno
prihvaćen predloženi Dnevni red.
Prije prelaska na Dnevni red, predsjednik obavještava da je sukladno Poslovniku osnovan
Klub vijećnika SDP-a, te predlaže aktualni sat na kraju sjednice, što je prihvaćeno.
Točka 1.
Vijećnik Marko Fodor polaže prisegu, obzirom da nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici.
Točka 2.
Predsjednik izlaže prijedlog Statuta koji su vijećnici dobili uz poziv, prijedlog je razmatrao
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, pisani amandmani na prijedlog nisu dostavljeni, te
otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
Dejan Drabić - Odbor za Statut, Poslovnik i propise je u raspravi usvojio određene primjedbe.
Vladimir Jurčec – zanima ga koje su specifičnosti našeg Statuta u odnosu na koncept po
kojem je rađen.
Rajko Lukman – odgovara da su napravljene manje prilagodbe (naziv, dan Općine i sl.), ta da
se iznese konkretan prijedlog ili dopuna.
Dražen Vidović – primjedba da se u čl. 23. zadnjem stavku nabroje i čl. 20. i 21. – djelomično
uvaženo, u čl. 25. umjesto 'mjesnog odbora' treba 'općina' – uvaženo, zatim na čl. 40., te na
čl. 55. st. 2.
Rajko Lukman odgovara da su odredbe u čl. 40. i 55. zakonski određene, da je praksa
različita, a da smo se mi odlučili za predloženo rješenje.
Sanja Krištofić navodi da je po zakonu načelnik ili njegov opunomoćenik član skupštine.
Kako više nije bilo diskusije, prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćen predloženi
Statut.
Točka 3.
Predsjednik izlaže prijedlog Poslovnika koji su vijećnici dobili uz poziv, prijedlog je
razmatrao Odbor za Statut, Poslovnik i propise, pisani amandmani na prijedlog nisu
dostavljeni, te otvara raspravu.
Dražen Vidović primjećuje da se razlikuje terminologija u Statutu i Poslovniku, u Poslovniku
je načelnica u ženskom rodu, a u Statutu u muškom.
Rajko Lukman odgovara da u praksi ima različitih rješenja, a da smo se mi odlučili za
predloženo rješenje.

Kako nije bilo više diskusije, prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćen predloženi
Poslovnik.
Točka 4.
Predsjednik otvara raspravu na predloženi prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju
Odbora za proračun i financije Općine Strahoninec. Prijedlog je predložio Odbor za izbor i
imenovanja.
Kako nije bilo diskusije, prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćena Odluka o
imenovanju Odbora za proračun i financije Općine Strahoninec.
Točka 5.
Predsjednik otvara raspravu na predloženi prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju
Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda općine Strahoninec.
Prijedlog je predložio Odbor za izbor i imenovanja.
Kako nije bilo diskusije, prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćena Odluka o
imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda općine
Strahoninec.
Točka 6.
Predsjednik otvara raspravu na predloženi prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju
Komisije za socijalna pitanja i društvene djelatnosti općine Strahoninec. Prijedlog je predložio
Odbor za izbor i imenovanja.
Kako nije bilo diskusije, prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćena Odluka o
imenovanju Komisije za socijalna pitanja i društvene djelatnosti općine Strahoninec.
Točka 7.
Predsjednik otvara raspravu na predloženi prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju
članova Stožera zaštite i spašavanja općine Strahoninec
Kako nije bilo diskusije, prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćena Odluka o
imenovanju Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja općine Strahoninec
Točka 8.
Predsjednik otvara raspravu na predloženi prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite općine Strahoninec.
Kako nije bilo diskusije, prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćena Odluka o
imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite općine Strahoninec.
Točka 9.
Predsjednik otvara raspravu na predloženi prijedlog za donošenje Odluke o prijedlogu suca
porotnika Županijskog suda u Čakovcu.
Kako nije bilo diskusije, prišlo se glasovanju te je većinom glasova 12 za, 1 uzdržan
prihvaćena Odluka o prijedlogu suca porotnika Županijskog suda u Čakovcu.
Točka 10.
Načelnica izlaže kronologiju stanja i postupaka u vezi Dječjeg vrtića.
Mario Topolnjak – koji je motiv za privatizaciju: inat ili financije, boji se da će opasti
kvaliteta usluge u Vrtiću.
Načelnica Sanja Krištofić odgovara da nije riječ o privatizaciji nego o davanju vrtića u najam,
razlog je isključivo financijski jer Općina više nije bila u stanju financirati tražene uvjete

djelatnica. Kvaliteta ne može opadati jer Upravno vijeće vrtića kontrolira rad, kao i razne
inspekcije i institucije za kontrolu te djelatnosti.
Dražen Vidović – smatra da bi trebalo poništiti natječaj jer ugovor nije sklopljen u roku, i
obustaviti sve aktivnosti do daljnjeg.
Načelnica Sanja Krištofić odgovara da je donijeta Odluka o produženju roka za sklapanje
ugovora dok se ne dobiju sve potrebne suglasnosti, a o potrebi eventualnog razvrgnuća
ugovora i poništenja natječaja će se dodatno konzultirati, o čemu će se Vijeće obavijestiti.
Josip Šipek – zanima ga kako posluje Vrtić u 2008. i 2009., da li je bilo problema u
komunikaciji s djelatnicama jer je ista osoba ravnateljica i najmoprimac.
Načelnica Sanja Krištofić odgovara da vrtić posluje dobro, a ostalo je iznijela u kronologiji.
Dejan Drabić – Poglavarstvo je razmatralo mogućnosti rješenja problema.
Mario Topolnjak – nije se poštivala struka, iznenadio ga je odnos djelatnica prema Općini kao
instituciji i načelnici.
Dragan Zdolec – svaki poduzetnik će naći način da ostvari profit u svojoj djelatnosti.
Darinka Tompoš – kao predsjednica prijašnjeg saziva Općinskog vijeća, iznosi kratku
kronologiju aktivnosti, uz napomenu o lošem zatečenom stanju u Vrtiću, ulaganjima u
standard odgoja djece, velikom udjelu plaća u ukupnim troškovima Vrtića, strpljivom
rješavanju problema – svim djelatnicama ponuđeni su novi ugovori o radu, ali nijedna ih nije
prihvatila, svi postupci su bili poduzimani u skladu sa zakonom.
Kako više nije bilo govornika , predsjednik Rajko Lukman zaključuje raspravu uz napomenu
da će se vijećniku Draženu Vidoviću dostaviti pisani odgovor na njegovo pitanje.
Točka 11.
Načelnica Sanja Krištofić – sastanak Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od
elementarnih nepogoda.
Dragan Zdolec – problem s katastarskom granicom s općinom Nedelišće.
Dražen Vidović – pitanje ogledala i prekategorizacije ceste na spoju ulice M. Gupca i P.
Miškine.
Načelnica Sanja Krištofić – zahtjev predan ŽUC-u.
Franjo Patafta – pozivne natječaje za javne radove bi trebalo poslati svim poduzetnicima u
Općini.
Načelnica Sanja Krištofić – pozivi su slani svima.
Mario Topolnjak – primijećuje da Bernarda Topolko kao vijećnica u Županijskoj skupštini
nije dobila poziv za sjednicu.
Predsjednik Rajko Lukman – ispričava se zbog greške koja se dogodila, ubuduće će dobivati.
Kako više nije bilo govornika, Sjednica je zaključena u 20.30 sati.
Zapisničar:
Miljenka Zver
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