OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 11.11.2010.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 11.11.2010. 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 slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Rajko Lukman, Jasminka Poljanec, Franjo
Patafta , Dario Srnec , Dragan Zdolec.
Na sjednici je bila prisutna i županijska vijećnica Darinka Tompoš.
Odsustvo opravdali: Cvetan Kovač, Marko Fodor .
Odsutni: Josip Šipek, Mario Topoljnjak, Dražen Vidović.
Saborska zastupnica Nadica Jelaš se ispričala.
Sjednici nije prisustvovala županijska vijećnica Bernarda Topolko.
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnici medija - Međimurskih novina i lista Međimurje.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 8 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18.00 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Vijećnik Patafta Franjo postavio je pitanje vezano za ulicu iza Poljske ulice, pošto je pisalo u
novinama da će se ulica otvoriti.
Na pitanje vijećnika odgovorila je Načelnica, u novinama je pisalo o otvaranju ulice spoj
Čakovečke i Poljske, a ne za ulicu iza Poljske, za otvaranje ulice iza Poljske se vrše pripremni
radovi.
Kako nije bilo više postavljenih pitanja Predsjednik je zaključio aktualni sat.
Predsjednik je predložio slijedeći Dnevni red:
1. Donošenje Odluke o odabiru izvođača radova na izgradnji biciklističkih staza.
2. Izvješće revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje općine Strahoninec
za 2009. godinu.
3. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO
Strahoninec.
4. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2010-2011.
5. Donošenje Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na
području Općine Strahoninec.
6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova.
7. Donošenje Odluke o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Strahoninec.

8. Ostala pitanja.
Kako nije bilo primjedbi na predloženi Dnevni red, Predsjednik ga daje na glasovanje, te je
predloženi Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika sa 8.
sjednice Vijeća. Kako nije bilo primjedbi, daje ga na glasovanje, te je Zapisnik sa
8. Sjednice Vijeća prihvaćen jednoglasno.
Ad. 1
Načelnica je dala uvodnu riječ po toj točci.
Pristigle su dvije ponude, ponuda Pavlic- asfalt-beton iz Goričana i Tegra d.o.o. Čakovec.
Najniža ponuda je ponude Tegre d.d. Čakovec, iznosi 257.765,00kn bez PDV-a a financirat će
se iz Proračuna Općine i ŽUC-a.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Jurčec postavio je pitanje, kolika je dužina pješačke staze i da li idu po cijeloj ulici
Matije Gupca ili dio.
Načelnica je odgovorila na postavljeno pitanje vijećnika, dužina je oko 750 m, obuhvaćene su
dvije ulice i to dio Pavleka Miškine od obilaznice prema ulici Matije Gupca i dalje do izlaza
na ulicu Žrtava fašizma. Ujedno će se proširiti i Cvjetna ulica od raskrižja sa Ulicom Žrtava
fašizma do pružnog prijelaza.
Pošto više nije bilo prijavljenih vijećnika za raspravu, Predsjednik je zaključio raspravu, te
dao predloženu Odluku na glasovanje.
Odluka o odabiru izvođač radova na izgradnji biciklističkih staza, Tegra d.o.o. Čakovec,
prihvaćena je jednoglasno.
Ad. 2
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Izvješće revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje općine
Strahoninec za 2009. godinu prihvaćeno je jednoglasno.
Ad. 3
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Na temelju Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi potrebno je donošenje Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Strahoninec. Plaće se ne
mijenjaju, samo se usklađuju koeficijenti, plaće se nisu mijenjale već deset godina.
Predsjednik otvorio raspravu.
Vijećnik Jurčec, ako se plaće nisu mijenjale već 10 godina predlažem da se plaće povećaju
barem za 200 kn po djelatniku. Vijećnik Srnec i predsjednik Lukman složili su se s

prijedlogom povećanja plaća. Vijećnik Drabić napominje da vijeće donosi koeficijente, a
osnovicu Načelnica.
Pošto više nije bilo prijavljenih vijećnika za raspravu, Predsjednik je zaključio raspravu.
Napominje da su vijećnici uz pozive za sjednicu dobili na uvid i Pravilnik o plaći, koji donosi
Načelnica. Također napominje da će eventualni prijedlog za povećanje plaća zaposlenih
načelnica predložiti u proračunu za 2011. godinu, o kojem ćemo uskoro raspravljati.
Predloženu Odluku daje na glasovanje.
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Strahoninec
prihvaćena je jednoglasno.

Ad 4.
Predsjednik daje riječ Predsjednici komisije za socijalna pitanja koja daje uvodno
obrazloženje.
Predsjednica komisije Jasminka Poljanec predlaže vijeću ispred komisije da se prihvati njihov
prijedlog Odluke o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2010-2011.
Stipendiralo bi se 18 studenata, 16 studenata koji studiraju u gradovima u Hrvatskoj osim
Čakovca i Varaždina i jedna studentica u Sloveniji po 400,00 kn, te jedna studentica koja
studira u Češkoj.
Studentima koji studiraju u Varaždinu i Čakovcu isplatila bi se jednokratna pomoć u iznosu
od 500,00 kn. Studentu koji je u Zagrebu i gotov je do veljače 2011. godine isplatila bi se
jednokratna pomoć u iznosu od 1.000,00 kn.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Odluku na glasovanje.
Odluka o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2010-2011 prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 5
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Pošto ćemo uskoro otvoriti dvije nove ulice, a na proljeće će se provesti popis stanovništva
potrebno je donijeti Odluku o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i
trgova na području Općine Strahoninec.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Odluku na glasovanje.
Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na
području Općine Strahoninec donijeta je jednoglasno.

Ad.6
Predsjednik predlaže članove Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova.
Prijedlog – Jasminka Poljanec, Tanja Juračić i Vladimir Jurčec.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Odluku na glasovanje.
Prijedlog članova Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova prihvaćen je jednoglasno.

Ad.7
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Svake godine potrebno je izvršiti analizu Plana zaštite od požara. Ove godine imamo izmjenu
zapovjednika DVD-a Strahoninec Franje Dolara. U ostalim dijelovima Plan zaštite od požara i
tehnoloških eksplozije se ne mijenja.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Kako nije bilo rasprave, Predsjednik daje Odluku na glasovanje.
Odluka o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Strahoninec donijeta je jednoglasno.

Ad. 8
Kako se nitko ne javlja za riječ, Predsjednik poziva prisutne na čašicu prigodom 'Martinja'.

Dovršeno u 19.00 sati.
Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjednik Općinskog vijeća
Rajko Lukman v. r.

