OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 23.12.2013. godine
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 23.12.2013. 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 18.00 sati u prostorijama Općine, Dravska 1, Strahoninec.
Sjednici su prisustvovali sljedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Cvetan Kovač,Krištofić Sanja,Lepen Vladimir, Rajko Lukman, Markus Pilić ,
Jasminka Poljanec, Tkalčec Štefanija, Tompoš Darinka, Mario Topolnjak, Vincetić Zdravko
Dragan Zdolec, Svjetlana Zlatarek
Na sjednici je bila prisutna saborska zastupnica Nadica Jelaš.
Sjednici su prisustvovale načelnik Općine Franjo Lehkec i zamjenik Josip Šipek te
predstavnici medija Međimurske novine i List Međimurje.
Predsjednica Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 13 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18.00 sati predsjednica je otvorila aktualni sat.
Predsjednica vijeća Sanja Krištofić dala je riječ vijećniku Dejanu Drabiću
Vijećnik Dejan Drabić postavio je slijedeća pitanja,
Realizacija ugovora za izgradnju infrastrukture u novoj ulici, dali je svjestan da su Ugovori sa
izvođačima sklopljeni protuzakonito?
Načelnik, sklopljen je Ugovor sa dvije firme, Đurkin(144.723,31sa PDV-om) i Vodogradnja
(450.803,75sa PDV.om ).
Dejan Drabić, da li ste svjesni da kršite čl. 48. Zakona o Proračunu?
Načelnik nisam radio protuzakonito.
Dejan Drabić, u svom izbornom programu naglasili ste da ćete potpomagati domaće
poduzetnike.

Načelnik, prema Zakonu o javnoj nabavi posao su dobile dvije tvrtke koje su dale najjeftinije
ponude. Načelnik je pročitao članak 10. Odluke o izvršavanju proračuna za 2013 godinu, i
rekao da ne vidi prekršaj.
Vijećnik Dejan Drabić, postavio je i pitanje izvođenja radova u produžetku ulice Ivana
Hižmana, i zatražio da mu se u slijedećeg dana dostave kopiju građevinske knjige i
građevinskog dnevnika za izvedene radove.
Predsjednica Vijeća Sanja Krištofić;
kod primopredaje dužnosti obavijestila sam Vas da su Međimurske vode raspisale natječaj za
dva projekta, te da su sredstva deponirana u Međimurskim vodama. Zbog čega se raspisivao
novi natječaj ako su Međimurske vode raspisale već prije.
Načelnik, nakon razgovora sa Međimurskim vodama bilo mi je rečeno da moramo raspisati
natječaj.
Predsjednica vijeća Sanja Krištofić, nejasno je zašto se raspisao novi natječaj, kad imamo
deponirana sredstva u Međimurskim vodama.
Vijećnik Dragan Zdolec postavio je Načelniku dva pitanja:
1. Kako će se nazvati novootvorena ulica kod Crkve?
2. Koja je svrha i cijena izgradnje ograde kod dječjeg igrališta u Dravskoj ulici?
Načelnik, vezano uz naziv ulice sastat će se Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec, te će dati svoje prijedloge koji će se predložiti
vijeću.
Cijena izgradnje ograde oko dječjeg igrališta u Dravskoj ulici zajedno sa ogradom oko
odbojkaškog igrališta iznosila je 18.936,00kn. Svrha izgradnje oko dječjeg igrališta je
sigurnost djece koja se nalaze na igralištu, budući da se igralište nalazi uz županijsku cestu
koja je vrlo prometna i opasna.
Vijećnica Jasminka Poljanec, koliko ja znam, ni jedna škola ni vrtić nemaju ograde.
Vijećnik Pilić Markus, dječje igralište kod staračkom doma u Čakovcu također je ograđeno.
Smatram da je ograda dobra ideja i zbog pasa koji mogu ući na igralište, pa i ne treba čekati
da se dogodi nesreća.
Vijećnik Lepen, vezano uz naziv novootvorene ulicu dao je prijedlog da se zove Crkvena.
Predsjednica vijeća Sanja Krištofić, svoje prijedloge dati ćete Odboru.
Vijećnica Svjetlana Zlatarek, postavila je pitanje Načelniku, da li je Općina sudjelovala u
kandidiranju projekata na raspisane natječaje.
Načelnik, nije.

Vijećnica Jasminka Poljanec, zašto se udrugama ukinuo dobrotvorni rad na zgradi KUD-a ,
pa se poslovi daju privatnim tvrtkama, te vezano uz to imam slijedeća pitanja;
1. Tko je izradio fasadu?
2. Da li je poslove izradio vaš kum?
Načelnik, prije su udruge radile kao besplatno, a sve usluge su se platile, na zgradi se do
01.11. ništa nije radilo, i iz razloga da ne propadne materijal tj. lijepilo angažirali su se
obrtnici s područja općine.
Da poslove je odradila tvrtka čiji je vlasnik kum moje djece.
Vijećnik Zdolec, materijal ne bi propao, a ja ne mogu starce tjerati na vrućinu, a onda je sve
stopirano jer mi je bilo rečeno da će posao odraditi privatna tvrtka.
Načelnik, angažirali smo privatnu tvrtku jer se nisu odrađivani poslovi prema dogovoru a
materijal smo kupili.
Vijećnik Dejan Drabić, samo da se nadovežem na pitanje oko ograda, izgradnja ograde nije
sporna već je vrijeme njihove izrade krivo. Postoji plan Općine, čemu zamjena ograde kad
nije bila planirana.
Načelnik, ograda je derutna i opasna, i svako dijete je može preskočiti.
Dejan Drabić, mislim da to nije tako.
Predsjednica Vijeća zaključila je aktualni sat u 18,36minuta.
Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red uz jednu dopunu i jednu izmjenu dnevnog
reda, prisega vijećnika dopuna, a izmjena je da donošenje Plana razvojnih programa za 2014 2016 bude zasebna točka broj 4.
1. Prisega
2. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2013. godinu.
3. Donošenje Proračuna Općine Strahoninec za 2014 s projekcijom za 2015-2016. godinu
4. Plan razvojnih programa za 2014 godinu
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2014. godinu.
6. Donošenje
a)Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
b)Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu.

c)Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu.
d)Program javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2014. godinu
e)Program javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2014. godinu.
f)Socijalni program Općine Strahoninec za 2014. godinu.
7. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2013/2014
8. Analiza stanja zaštite i spašavanja u Općini Strahoninec za 2013. godinu.
9. Donošenje Odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Strahoninec za 2014. godinu.
10. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec – izmjene i dopune po
usklađenju.
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom
vijeću Općine Strahoninec.
Predsjednica Vijeća upitala je vijećnike da li imaju dopunu dnevnog reda.
Dopune nema.
Predsjednica Vijeća dala je na prihvaćanje Dnevni red.
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Prije prelaska na dnevni red, predsjednica je dala na usvajanje Zapisnik sa 3. sjednice
općinskog vijeća.
Vijećnica Darinka Tompoš je konstatirala da je na akutalnom satu na 3. sjednici postavila tri
pitanja vezana uz prikrivanje rada obrta „Prijevozništvo i iskopi Lehkec“ sa Općinom
Strahoninec. U zapisnik sa prošle sjednice nisu ušla sva pitanja. Zanima me tko je odgovoran
za propust, zašto nisam dobila pismeni odgovor koji sam tražila.
Koliko vremena treba Načelniku da mi sada odgovori te predlažem pauzu.
Nakon pauze Načelnik je odgovorio da je njegov obrt u protekle četiri godine poslovao sa
Općinom Strahoninec, ali ne vidi razloga za nekakav sukob interesa , jer do izbora nije bio
niti u sastavu vijeća, a ni nitko iz obitelji.
Vijećnica Tompoš Darinka, pitanje je postavljeno jer ste prikrili podatke o iznosima, te je
zatražila pismeni odgovor da ne radimo opet stanku.Slijedeće pitanje, tko je odgovoran za
zapisnik i zašto nisu sva pitanja u zapisniku, i zatim je konstatirala da je to problem, te
ukoliko nisu zapisana pitanja, pitajte me koja su a ja ću vam odgovoriti.
Vijećnik Lepen, postavio je pitanje da li je to pokazivanje mišića prema Načelniku.

Predsjednica Vijeća je opomenula vijećnika Lepen da se prema Poslovniku mora javiti za
riječ.
Vijećnik Lepen, ako je problem za praćenje sjednica neka se sjednice snimaju.
Predsjednica Vijeća je prihvatila prijedlog i konstatirala da se od iduće sjednice, sjednice
Vijeća snimaju.
Zapisnik sa 3. sjednice stavit će se na glasovanje na 5. sjednici.
Prelazak na 1. Točku dnevnog reda.
Ad 1.)
Predsjednica Vijeća pročitala je prisegu vijećniku Zdravku Vincetić.
Nakon pročitane prisege, gospodin je rekao prisežem i time postao vijećnik Općinskog vijeća
Općine Strahoninec.
Predsjednica Vijeća uputila mu je čestitke.
Ad 2.)
Predsjednica Vijeća dala je riječ Načelniku da obrazloži Izmjene i dopune Proračuna za
2013 godinu. Načelnik je zamolio tajnicu da pročita prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna.
Tajnica je pročitala bitne stavke koje su se mijenjale. Nakon izlaganja tajnice, predsjednica
Vijeća je otvorila raspravu.
Vijećnik Dejan Drabić, ispred Kluba vijećnika SDP-a je naglasio da će rebalans biti
prihvaćen, ali ne smije bespotrebno rasipati novac i trošiti sredstva van proračunskih stavki.
Vijećnik Lukman Rajko, ukazuje da se po izvršenju Proračuna već sada vidi da je ctto 611
veći nego smo ga povećali rebalansom.
Predsjednica Vijeća mu je odgovorila, da ako povećamo prihodovnu stranu moramo i
rashodovnu stranu, a kako nije problem ako prihodi budu veći nego što je planirano, predlaže
da se prijedlog Izmjena i dopuna ne mijenja.
Vijećnica Darinka Tompoš, osvrnula se na Odluku o izvršenju proračuna za 2013, u kojoj
piše da će se graditi infrastruktura u novootvorenim ulicama, ali ne piše u kojoj konkretno, pa
bi Vijeće moralo donijeti Odluku za svaku izgradnju.
Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna Općine Strahoninec za 2013. godinu.
prihvaćena je jednoglasno.
Ad 3.)
Predsjednica Vijeća dala je riječ Načelniku da obrazloži stavke Proračuna za 2014

godinu. Načelnik je zamolio tajnicu da pročita prijedlog Proračuna za 2014.
Tajnica je pročitala Službenu verziju prijedloga Proračuna za 2014 godinu.
Predsjednica Vijeća je otvorila raspravu.
Načelnik je napomenuo da je Odbor za Proračun i financije održao sjednicu 17.12.2013.
godine i da su zaključili da se tri stavke smanjuju, udruge, Čakom i groblje u Nedelišću.
Predsjednica Vijeća Sanja Krištofić, mislila sam da će Načelnik iznijeti viziju Proračuna za
2014 godinu, Odbor je razmotrio prijedlog kapitalnih investicija, udruge su upoznate već prije
same izgradnje Centra da neće biti povećanja dotacija dok se Centar ne otplati, jer je on
namijenjen udrugama odnosno mještanina. Što se tiče groblja, mještani Općine su korisnici
groblja dugi niz godina, mišljenja sam da iz Proračuna ne bi smjela biti isplaćena ni kuna, a
Općina ne smije ulagati u drugu općinu, jer mještani plaćaju svake godine naknadu za groblje.
Predlaže da se nađu Načelnici općina Strahoninec i Nedelišće zajedno sa predsjednicima
vijeća Općina i postignu dogovor oko groblja. Što se tiče reciklažnog dvorišta predlaže da se
nađe novi model izgradnje reciklažnog dvorišta, bez kupovanja udjela.
Na Odboru je Načelnik prihvatio prijedlog članova odbora , i prijedlog Proračuna sa
izmijenjenim stavkama dostavljen je vijećnicima.
Predsjednica Vijeća Sanja Krištofić obavijestila je vijećnike da su pristigli amandmani na
prijedlog proračuna (amandmani su podijeljeni vijećnicima prije početka sjednice vijeća) te je
dala riječ predsjedniku Kluba vijećnika SDP vijećniku Dejanu Drabiću.
Predsjednica Vijeća je prije predaje riječi obavijestila vijećnike i sve prisutne da se odriče
naknade za rad na funkciji predsjednice Vijeća.
Predsjednik Kluba SDP-a Dejan Drabić predložio je ispred Kluba 13 amandmana
-smanjuje se cto 31 rashodi za zaposlene 67.4440,0 na prihodovnoj strani smanjuje se cto
7214 ostali građevinski objekti.
Predsjednik kluba SDP-a obrazložio je smanjenje, načelnik je volonter, imamo dvoje
zaposlenih, a tu je i otplata Centra.
Predsjednica Vijeća je pitala Načelnika da li prihvaća amandman.
Načelnik, ne prihvaćam.
Predsjednica vijeća je predložila glasovanje, ali vijećnik Pilić zatražio je raspravu.
Predsjednica je rekla da je dovoljno objašnjeno, ali ipak otvara raspravu.
Vijećnik Pilić, upitao je koliko smanjenje rashoda na zaposlene utječe na zaposlene.
Vijećnik Dejan Drabić, obrazložio je da smanjenje rashoda za zaposlene ne utječe na plaće
zaposlenih s obzirom da Općina Strahoninec ima dva zaposlenika.

Vijećnik Pilić, dali se iznos smanjuje za iznos plaće načelnika profesionalca.
Vijećnik Drabić, načelnik nije na plaći, Općina ima dva zaposlena pa se ne smanjuje nikome
plaća , a ostale informacije nemam.
Vijećnik Lepen, ako već smanjujete za iznos načelnika profesionalca onda smanjite još više
jer je plaća načelnika profesionalca bila puno veća.
Predsjednica Vijeća dala je na glasanje amandman.
Amandman je prihvaćen 8 glasova za i 5 protiv.
Amandman 1 –stavka 3224 – smanjuje se za 40.000,00kn a za navedeni iznos smanjuje 7214.
Načelnik je prihvatio amandman.
Amandman 2 stavka 3232 smanjuje se za 40.000,00kn za navedeni iznos smanjuje se 7214
Načelnik je prihvatio amandman.
Amandman 3 stavka 3233 smanjuje se za 14.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik ne prihvaća amandman.
Nema rasprave.
Predsjednica Vijeća dala je na glasovanja amandman.
Amandman je prihvaćen 8 glasova za i 5 glasova protiv.
Amandman 4, cto 3234 smanjuje se za 15.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik prihvaća.
Amandman 5, cto 3237 smanjuje se za 70.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik prihvaća
Amandman 6, cto 3239 smanjuje se za 37.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik prihvaća
Amandman 7, cto 3293 smanjuje se za 15.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik
prihvaća
Amandman 8, cto 3811 smanjuje se za 15.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik ne prihvaća amandman.
Nema rasprave.

Predsjednica vijeća dala je na glasovanja amandman.
Amandman 8 prihvaćen je sa 8 glasova za i 5 protiv.
Amandman 9, cto 4227 smanjuje se za 30.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik
prihvaća
Amandman 10, cto 3299 smanjuje se za 20.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik
prihvaća
Amandman 11, cto 3721 smanjuje se za 10.000,00 za navedeni iznos smanjuje se 7214.
Načelnik prihvaća
Predsjednica Vijeća upitala je vijećnike da li imaju primjedbe ili pitanja.
Vijećnik Lukman Rajko, iz koje stavke se planira otplata Centra ako su svi prihodi
raspoređeni.
Načelnik, ne odgovara na to pitanje.
Vijećnik Lukman ne inzistira na odgovoru.
Vijećnica Darinka Tompoš, na cto 63 imate planirano 3 milijuna kuna prihoda i to iz
županijskog i državnog proračuna. Zanima me koje ste programe kandidirali, prema ŽUC-u,
Međimurje plinu, Elektri , Međimurskim vodama i Hrvatskim vodama.
Načelnik, dobite ćete odgovor.
Vijećnica Darinka Tompoš, da li ste išta opće kandidirali.
Načelnik, kandidirali smo prema ŽUC-u i Međimurskim vodama.
Vijećnica Tompoš, zamolila sam program koji je poslan ŽUC-u ali nisam mogla ništa
napraviti po tom pitanju, sad molim da mi kažete dali ste poslali ili niste.
Ako ne znate raditi, kako ćete platiti rate Centra, sufinancirati vrtić, naš proračun nije
razvojni, nije nikakav. Na žiro računu ste imali sa 30.06., 600.000kn, sad smo na čemu, spali
smo na građenje ograda.
Predsjednica Vijeća, po pitanju izgradnje dvorane donesena je Odluka o financiranju,
Općina sufinancira 10%. Kakva vam je vizija izgradnje, budući da je Župan rekao da iz
Proračuna Međimurske županije ni jednom kunom neće financirati izgradnju dvorana, već će
financirati samo studiju izvodljivosti.
Načelnik, studija izvodljivosti za izgradnju dvorane osnovne škole Strahoninec je gotova.
Predsjednica Vijeća, Župan neće financirati, a Općina neće moći.

Načelnik, Međimurska županija podržava izgradnju dvorane i financirat će je, uskoro kreće
izgradnja temelja i deke.
Predsjednica Vijeća, a dalje?
Načelnik, izgradnju ostalih faza dvorane kandidirati ćemo prema Ministarstvima i Europskoj
uniji.
Vijećnik Dejan Drabić, nemamo elaboraciju proračuna, nemamo viziju ni projekte, a Centar
se treba isplatiti. Stavke u proračunu su taksativno nabrojene. Načelnik ne barata Proračunom.
Predsjednica Vijeća upitala je vijećnike da li imaju pitanja.
Pošto pitanja nije bilo, Proračun Općine Strahoninec za 2014. godinu s unesenim
amandmanima dala je na glasovanje.
Proračun Općine Strahoninec za 2014. godinu s unesenim amandmanima prihvaćen je
jednoglasno.
Predsjednica Vijeća dala je na glasovanje Projekciju proračuna za 2015-2016.
Projekcija je prihvaćena jednoglasno.
Odluka o Proračunu Općine Strahoninec za 2014. s unesenim amandmanima i
Projekcije Proračuna za razdoblje 2015. – 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno.
Ad 4.)
Predsjednica Vijeća rekla je da je Plan razvojnih programa sastavni dio Proračuna i
napomenula da se Plan smanjuje shodno amandmanima.
Vijećnica Darinka Tompoš, zatražila je čistopis Proračuna s uvrštenim amandmanima za
iduću sjednicu.
Predsjednica Vijeća upitala je vijećnike da li imaju primjedbe ili pitanja.
Pošto nije bilo pitanja i primjedaba, Plan s uvrštenim amandmanima dala je na glasovanje.
Plan razvojnih programa usvojen je jednoglasno.
Ad 5.)
Predsjednica Vijeća dala je riječ predsjedniku Kluba vijećnika SDP-a.
Amandman 13 na Odluku o izvršavanju Proračuna za 2014 godinu.
Mijenja se članak 8. stavak 4., članak 7., članak 11., članak 13. stavak 7.
Predsjednica Vijeća objasnila je kako se danim amandmanima ništa ne smanjuje nego ostaje
sve isto kao i Odluka od 2013. godine.

Načelnik prihvaća.
Predsjednica je dala Odluku o izvršavanju Proračuna za 2014 na glasanje.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Ad 6.)
Predsjednica Vijeća predlaže da se objedini rasprava, a glasuje pojedinačno.
Pošto nije bilo rasprave predsjednica je dala programe na glasanje.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenja Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2014. godinu
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2014. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2014. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Ad 7.)
Predsjednica daje riječ predsjednici Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje studenata
Jasminki Poljanec koja daje uvodno obrazloženje.
Predsjednica Odbora Jasminka Poljanec zajedno sa članovima Odbora Draganom Zdolec i
Markusom Pilić predlaže Vijeću da se dodijele 24 stipendije od pristiglih 25 zamolbi. Jedan
zahtjev ne zadovoljava uvjete zbog nedovoljnog broja godina prebivanja na području Općine
Strahoninec , taj zahtjev će se riješiti preko socijalnog programa jednokratnom pomoći.
Dodijeljene stipendije isplatit će se na slijedeći način:
4 stipendije jednokratno u iznosu od 1500,00 kuna peta godina

4 stipendije jednokratno u iznosu od 800,00 kuna za studiranje u Varaždinu
15 stipendija po 450,00 kn x 7 mjeseci za studiranje u Zagrebu Rijeci i Vukovaru
1 stipendija po 2000,00 kn jednokratno za stipendiranje u Češkoj –peta godina.
Nadalje, predsjednica Odbora napomenula je, iz materijala dostavljenih za sjednicu Vijeća
vidljivo je da je Načelnik povećao iznos mjesečnih stipendija na 500,00 kn odnosno za 10%
pa kao vijećnica Općinskog vijeća predlažem da se i jednokratne isplate povećaju za 10%.
Načelnik je prihvatio povećanje.
Predsjednica Vijeća je nakon izlaganja predsjednice Odbora otvorila raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu, predsjednica je zaključila raspravu i dala na glasovanje
Odluku o dodjeli stipendija sa dopunama.
Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2013/2014, prihvaćena je jednoglasno.
Ad 8. ) Ad 9.)
Predsjednica Vijeća predložila da se točka 8 i 9 raspravljaju zajedno.
Predsjednica Vijeća dala je riječ Načelniku stožera za zaštitu i spašavanje.
Zamjenik načelnika Josip Šipek (načelnik stožera) je ukratko vijećnicima objasnio Analizu
zaštite i spašavanja i konstatirao da su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Strahoninec za 2014 godinu proizašle iz analize, naglasio je
kako je stanje za područje Općine Strahoninec dobro, te da nema opasnosti od ugroženosti.
Potrebno je dalje provoditi suradnju sa Osnovnom školom Strahoninec.
Predsjednica Vijeća je otvorila raspravu po obje točke.
Vijećnik Zdolec Dragan, kao predsjednik Civilne zaštite predlažem da se nabave minimalna
osnovna sredstva koja su potrebna za rad.
Zamjenik načelnika, nabavu sredstava izvršit ćemo sukladno dogovoru i Proračunu.
Pošto više nije bilo rasprave predsjednica Vijeća predložila je pojedinačno glasovanje.
Analiza stanja zaštite i spašavanja u Općini Strahoninec za 2013. godinu prihvaćena je
jednoglasno.
Odluka o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Strahoninec za 2014 godinu donijeta je jednoglasno.
Ad 10.)
Predsjednica Vijeća dala je riječ predsjedniku Odbora za Statut i Poslovnik, Kovač Cvetanu.

Poslovnik je bio poslan Uredu državne uprave. Ured je imao tri primjedbe koje je Odbor
prihvatio, predlažem da se dopune prihvate i ugrade u Poslovnik.
Predsjednica Vijeća dala je na glasanje dopune Poslovnika.
Dopune su prihvaćene jednoglasno.
Ad 11.)
Predsjednica Vijeća dala je riječ Načelniku.
Načelnik, sredstva za rad političkih stranaka raspoređena su proporcionalno broju vijećnika
zastupljenih u Vijeću, a sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka.
Pošto nije bilo rasprave predsjednica Vijeća dala je Odluku na glasovanje.
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Strahoninec za 2014. godinu donijeta je jednoglasno.
Sjednica je završena u 20.25.
Predsjednica Vijeća i Načelnik su se zahvalili vijećnicima na radu i suradnji tijekom 2013.
Zapisničar
Miljenka Zver
Silvija Žižek
Predsjednica Općinskog vijeća
Sanja Krištofić

