OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 01.06.2010.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 01.06.2010. 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 19.30 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Juračić, Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko Lukman,
Jasminka Poljanec, Josip Šipek, Mario Topoljnjak, Dragan Zdolec,
Odsustvo opravdali: Franjo Patafta, Dario Srnec.
Odsutni: Dražen Vidović.
Sjednici je prisustvovala županijska vijećnica Darinka Tompoš.
Županijska vijećnica Bernarda Topolko se opravdala.
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnici medija -lista Međimurje i Međimurskih novina.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 10 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19.35 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Predsjednik vijeća je obavijestio vijećnike da je osnovan klub vijećnika HNS, HDZ i HSLS.
Vijećnik Šipek pita kad ćemo dobiti DVD o Općini koji je plaćen.
Načelnica je odgovorila da će DVD biti spreman u jesen jer se izrađuje vanjski omot,
istovremeno će se izdati i list, sve će biti izdano u jesen.
Vijećnik Topoljnjak postavio je pitanje naknada vijećnika, kad će biti isplaćene, neka se one
isplate, a ako netko želi donirati svoju naknadu neka ju donira, a misli da bi trebalo o tome
raspraviti.
Predsjednik Vijeća Rajko Lukman – načelno smo dogovorili da će se vršiti isplata prema
financijskoj situaciji.
Načelnica - stavka u proračunu je planirana,
Vijećnik Šipek - internet stranica nije ažurna, nema informacija, neki linkovi ne
funkcioniraju.
Načelnica - internet stranica je u kompletnoj reformi, bilo je zamišljeno da udruge same pune
stranice.

Vijećnik Drabić - internet stranica će se raditi u novom sustavu, ugradit će se dodatni sadržaj,
i cijela stranica će biti usavršena, ove godine će se to on uraditi, ostaje i dalje pitanje tko će to
puniti, svaka bi udruga morala puniti stranicu za sebe.
Kako nije bilo daljnjih pitanja, Predsjednik je zaključio aktualni sat.
Predsjednik je predložio slijedeći Dnevni red:
1. Donošenje Odluke o mreži dječjih vrtića u Općini Strahoninec.
2. Donošenje Odluke o početku postupanja javne nabave – Centar za kulturne, društvene i
javne potrebe.
3. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave – biciklističke staze
4. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima Načelnika općine Strahoninec.
5. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika Općine Strahoninec.
6.Ostala pitanja.
Predloženi Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Prije prelaska na dnevni red predsjednik je dao na prihvaćanje Zapisnik sa 6. sjednice
Općinskog vijeća.
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
1. Donošenje Odluke o mreži dječjih vrtića u Općini Strahoninec.
Načelnica je dala uvodnu riječ po toj točci.
Rasprave nije bilo.
Odluka o mreži dječjih vrtića u Općini Strahoninec prihvaćena je jednoglasno.
2. Donošenje Odluke o početku postupanja javne nabave – Centar za kulturne,
društvene i javne potrebe.
3. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave – biciklističke staze
Predsjednik vijeća Lukman predložio je vijećnicima da Načelnica da uvodnu riječ za drugu
i treću točku dnevnog reda zajedno, da se rasprava objedini, a da se za svaku glasa
pojedinačno.
Načelnica je uvodno obrazložila postupak javne nabave. Potrebno je odnijeti Odluku o
početku postupanja javne nabave, jer bez tih odluka se ne može započeti javna nabava.
Zadnja informacija koju imamo iz Ministarstva je da mi započnemo projekt, a oni će nas
sufinancirati u 2011. godini.
Što se tiče početka javne nabave - biciklističke staze, radi se o biciklističkoj stazi u novoj
županijskoj ulici, a to je početak P. Miškine, dio od zaobilaznice i Matija Gupca dio prema
izlazu na ulicu Žrtava fašizma.

Predsjednik je otvorio objedinjenu raspravu po točkama 2. i 3.
Vijećnik Šipek - pozdravlja Odluku o izgradnji, ali da li nećemo time odustati od dvorane.
Načelnica - dvorana će se financirati u cijelosti iz projekta CEB 7, Općina neće imati
nikakve troškove, naša dvorana je na 4. mjestu, ali za sada su usporene aktivnosti u tom
programu.
Pošto više nije bilo govornika, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasanje točke 2. i 3.
pojedinačno.
Odluka o početku postupanja javne nabave – Centar za kulturne, društvene i javne
potrebe prihvaćena je jednoglasno.
Odluka o početku postupka javne nabave – biciklističke staze prihvaćena je
jednoglasno.
4. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima Načelnika općine
Strahoninec.
5. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika Općine Strahoninec.
Predsjednik vijeća Lukman predložio je vijećnicima da Načelnica da uvodnu riječ za
četvrtu i petu točku dnevnog reda zajedno, a da se za svaku glasa pojedinačno.
Načelnica - do 11.06.2010 godine potrebno je donijeti Odluke o plaći i naknadama. U
mjestima do 3000 stanovnika plaća za načelnika ne smije biti veća od 4.630,14 kn puta
koeficijent 4,6. Prijedlog za plaću načelnice je bruto 8.450,00 kn, isplata na tekući 7.000,00
kn umanjeno za krizni porez.
Prijedlog naknade zamjenice Načelnice je 1.000,00 kn neto.
Predsjednik je otvorio objedinjenu raspravu po točkama 4. i 5.
Vijećnik Šipek postavio je pitanje, koje poslove će obavljati zamjenica Načelnice za iznos
od 1.000 kn mjesečno.
Zamjenica Načelnice je odgovorila da je svakodnevno u uredu Općine oko 3,5 sata, i da za
sada uglavnom obavlja rad za udruge, praćenje natječaja za projekte koji su raspisani za
dodjelu sredstava udrugama.
Načelnica je mišljenja da naknade nisu velike, iako udruge dio tih poslova rade ili bi morale
raditi same, zbog izrazito niskog sufinanciranja od strane Općine moramo im pomagati u
praćenju i pripremi za natječaje i programe kako bi udrugama olakšali njihovo djelovanje.
Predsjednik vijeća - osim tekućih operativnih poslova, zamjenica mora stjecati uvid u
kompletno poslovanje Općine.
Vijećnik Kovač - činjenica je da su poslovi regulirani Statutom i Poslovnikom.

Načelnica - poslovi su regulirani raznim Zakonima, moralo se ići i sa usklađenjem plaća
djelatnika, ali za sada još nije donijet Zakon.
Županijska vijećnica Tompoš - činjenično je stanje da donačelnica odrađuje odluke Vijeća,
udruge se javljaju na natječaje, to je resor donačelnice.
Vijećnik Topoljnjak, pitanje vijećnika Šipeka bilo je na mjestu, samo smo htjeli znati koje
poslove obavlja zamjenica Načelnice.
Pošto više nije bilo govornika, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasanje točke 4. i 5.
pojedinačno.
Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima Načelnika općine Strahoninec
prihvaćena je jednoglasno.
Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika Općine Strahoninec prihvaćena je
većinom glasova 9 za i 1 protiv.

6. Ostala pitanja.
Vijećnik Topolnjak postavio je pitanje slučaja Pfaifer.
Načelnica - o tome smo puno puta raspravljali, imamo zakonske osnove za izvlaštenje, jedan
vlasnik je utužen.
Ujedno obavještava da se radi na spoju Čakovečke i Poljske, vlasnici parcela imaju nesređena
vlasništva pa se čeka sudska komisija da se i taj dio uredi.
Detaljni plan iza Poljske ulice, potrebno je izvršiti spajanje i cijepanje parcela.
Vijećnik Drabić obavijestio je vijećnike o uspjesima MIS-a, škole mladih programera, 6
učenika postiglo je uspjeh na županijskoj i dvoje na državnoj razini.
Vijećnik Zdolec pozvao je vijećnike na memorijal Stjepan Bujan Stipić.
Predsjednik vijeća, osvrnuo se na 21.05. dan Općine - ove godine nije održana svečana
sjednice za dane Općine, ponašali smo se sukladno s financijskom situacijom kao i većina
općina sa našeg područja.
Pošto se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio sjednicu.
DOVRŠENO 20.25 sati.
Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjednik
Općinskog vijeća
Rajko Lukman v.r.

