OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 21.03.2014.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 21.03.2014. 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, Tompoš Darinka, Mario Topolnjak, Vincetić Zdravko, Dragan Zdolec,
Svjetlana Zlatarek.
Sjednici nije bila opravdano prisutna vijećnica Tkalčec Štefanija.
Sjednici su prisustvovali 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 12 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18.05 sati Predsjednica je otvorila aktualni sat.
Aktualni sat.
Vijećnik Zdolec, imam informaciju da je u tijeku potpisivanje sporazuma za izgradnju
dvorane, molim Načelnika informaciju o tome.
Načelnik, sporazum je na potpisu kod Župana i biti će potpisani u ponedjeljak, najkasnije u
utorak, te ovim putem pozivam sve vijećnike na polaganje kamena temeljca.
Vijećnik Zdolec, molim objašnjenje kako će ugovor izgledati.
Načelnik, sporazum je proveden između Općine Strahoninec, Međimurske županije, Osnovne
škole Strahoninec i tvrtke Team građenje d.o.o., dio će financirati Županija, a dio Općina
Strahoninec do prve etape (temelji i deka).

Vijećnica Zlatarek, ja kao član Školskog odbora, bila sam na sjednici na kojoj ste bili i vi
Načelniče i pitala sam u kojim će omjerima biti financirana izgradnja, rekli ste 300.000,00 kn
Općina i 300.000,00 Županija, da bi sad bila iznenađena omjerom 67 % Općina i 32 %
Županija.
Načelnik, Županija će financirati 300.000,00 kn, u sporazum je stavljeno 200.000,00, a prošle
godine Županija je platila studiju izvodljivosti, te ostatak ide iz kapitalnih donacija.
Vijećnica Zlatarek to nije ono što je rečeno 50 % Općina, a 50 % Županija.
Vijećnica Tompoš. Znaći ispada mi 300.000,00kn i županija 300.000,00kn
Načelnik, preciznije Općina 310.000,00 kn, a Županija 300.000,00 kn.
Vijećnica Tompoš, i tako sporazum glasi.
Načelnik, sporazum glasi na 400.00,00 kn i 200.000,00 kn.
Vijećnica Tompoš, zašto? Obrazložite mi.
Načelnik, nema tajni, sporazum kao takav je bio i na Školskom odboru.
Načelnik, iz proračuna Županije je prošle godine pristiglo 37.000,00 kn, ove godine će iznos
biti povećan da dođemo do 300.000,00 kn, tako je jedino bilo moguće zatvoriti financijsku
konstrukciju. Sporazum je takav, ali će nam Županija isplatiti iznos do 300.000,00 kn.
Vijećnik Drabić, nije mi jasno, ako je nešto dogovoreno onda bi i u pismenom obliku moralo
biti kao i dogovor, u svakom slučaju pohvalno je da će se dvorana početi graditi, i tu spora
nema, ja bih definitivno naglasio da postoji odluka o sufinanciranju dvorane od nekih 10% .
Odluka je donijeta 2012. godine., a prije nego što se asociram na tu odluku, htio bi te pitati da
li si ti potpisao taj sporazum ili...
Načelnik, danas sam ga potpisao.
Vijećnik Drabić, ono što je vrlo zanimljivo što se tiče toga, zadnji put smo raspravljali uz
tematiku oko poštivanja nekakvih zakonskih odredbi, a one se odnose na to da bi Načelnik
trebao dobiti ovlaštenja od Vijeća za potpisivanje određenih ugovora, pa me zanima tko Vas
je ovlastio za potpisivanje ugovora i naravno još, tko Vas je ovlastio za omjere financiranja.
Načelnik, Vi ste me ovlastili, Vi kad smo izglasali proračun 23. Prosinca 2013. godine.
Vijećnik Drabić, donijeli smo odluku.
Načelnik, u Proračunu je stavka izgradnja dvorane.
Vijećnik Drabić, imate odluku o potpisivanju ugovora, volio bi je vidjeti.
Načelnik, nemamo tu odluku imamo izglasan Proračun, rečeno mi je da ako imamo osiguranu
stavku u proračunu to je to.

Vijećnik Drabić, da li Vi imate svoje Vijeće i da li je Vaše Vijeće jasno koncipiralo da
trebate odluku za nekakve stvari, odnosno da budem precizniji da li bi trebali poštivati Vaše
Vijeće.
Predsjednica vijeća, kome je upućeno pitanje.
Vijećnik Drabić, Načelniku.
Predsjednica je dala riječ Zamjeniku načelnika.
Zamjenik načelnika, službeno sporazum nije potpisan, budući da nije potpisan od obadvije
strane, Vi ćete donijeto odluku da li će biti potpisan.
Vijećnik Kovač, svi smo suglasni s početkom izgradnje dvorane, to nije sporno, ne možemo
mi danas donositi odluku za ono što je Načelnik već potpisao.
Predsjednica vijeća, pitanja su jasna, na pitanja odgovara Načelnik i Zamjenik načelnika,
unaprijed recite kome upućujete pitanje. Dejan da li si ti završio.
Vijećnik Drabić, ne postoji odluka Vijeća, ja bi se osvrnuo, da ne bi bilo sporno, svi daju
potporu izgradnji dvorane, postoji metodološki pristup nečemu, u tome je razlika, ja bi čak
naglasio da ste imali treću točku u izbornom programu radit ćemo poštivajući zakonsku
regulativu, to ste imali u sastavu Vašeg izbornog letka, ako je tako, to je pohvalno, jer treba
zakonsku regulativu poštivati. Nije mi jasna konstatacija Zamjenika da ćemo donijeti Odluku
za nešto što ste već potpisali, to bi bilo malo kontra zakonskih normi. Ono što je želim reći da
ste trebali poštivati dignitet Općinskog vijeća i ne tražiti od Vijeća odluku da donese odluku
za nešto to ste već potpisali.
Zamjenik načelnika, ja mislim da nije narušen dignitet Vijeća, budući da sporazum nije
potpisan, nije napravljen nikakvi prekršaj, sad da li ćete donijeti pozitivnu ili negativnu
odluku to je stvar Vijeća. Volja postoji i sa Načelnikove i sa županijske strane da se sporazum
potpiše, dakle danas je na Vijeću dali će se to odraditi ili neće.
Vijećnik Drabić, nisam zadovoljan odgovorom, jer ste Vi već potpisali, dakle Vi odgovarate
ovom Vijeću ne Županijskom, dakle Župan ga nije potpisao, on će odgovarati Županijskoj
skupštini ili kome već, a vi ste potpisali nešto o čemu što niste obavijestili Vijeće. Ja bih
konstatirao nešto što se čulo, da ste Vi već potpisali, dali je to točno.
Načelnik, da, ali nije potpisala druga strana.
Predsjednica je dala riječ vijećniku Topolnjak, a onda vijećniku Lepen.
Vijećnik Topolnjak, da li negdje u Statutu piše koje ovlasti ima Načelnik, da on može to
potpisivali ili ne, da li ga Vijeće mora ovlastiti za potpisivanje.
Predsjednica vijeća, kome ste uputili pitanje?
Vijećnik Topolnjak, pitanje se upućuje Načelniku, ja nigdje ne vidim da piše da mora imati
ovlasti.

Načelnik, ja tvrdim da su mi ovlasti date 23.prosinca 2013. godine kod izglasavanja
Proračuna.
Vijećnik Lepen, ja nisam bio u prošlom sazivu i ne znam da li se za svaki potpis traži
suglasnost Općinskog vijeća. Pitanje upućuje Načelniku.
Vijećnica Tompoš, za svaku, ali za svaku potpis. Nikad načelnica nije potpisala ugovor, a da
o tome Vijeće nije doneslo odluku, i u pripremi i u završnoj fazi i prije potpisivanja je uvijek
postojala odluka. Ja ne vidim zašto mi ne bi takve stvari radili, radi međusobnog povjerenja.
Ja bi samo rekla Načelniče niste pravu, na prošloj sjednici smo raspravljali o tome, upozorili
Vas dok smo donijeli proračun posebno u proračunskoj Odluci smo napisali da imate pravo
potpisivati ugovore do 70.000,00 kn s naglaskom da ne smijete potpisati veće svote, i danas
opet o tome raspravljamo, a zašto, ne vidim razlog osim ako ne postoji nešto ispod žita, pa
mene nešto podsjeća na nekakve sumnje.
Vijećnik Kovač, imam samo primjedbu na Poslovnik.
Predsjednica vijeća je dala riječ vijećniku Lukmanu i nakon toga vijećnici Poljanec.
Vijećnik Lukman, vizija financiranja projekta vizija financijske konstrukcije, ipak to nije
bilo kakva odluka.
Načelnik, vizija financijske konstrukcije postoji, škola je predala projekte na natječaj i u 5. ili
6. mjesecu znati ćemo informacije oko tog natječaja. Prema našem saznaju škola visoko
kotira, imamo sve potrebne dokumente i koliko ja razgovaram Strahoninec bi morao ići. Ta
prva etapa se počela graditi iz razloga što će 23.ožujka. drugi put isteći građevinska dozvola,
puno se mijenjala građevinska regulativa, mislim da je svima u interesu da se dvorana
započne.
Vijećnica Poljanec, ja bi Vas molila da nas informirate što će se za te novce izgraditi, za
iznos od 610.000,00 kn.
Načelnik, izgradit će se temelji, deka , stope i susjedna ograda uz Franju Posavca, a taj je
sporazum za ogradu potpisao 2005. godine, tadašnji ravnatelj škole, to je bio uvjet da se
započne ishođenje građevinske dozvole.
Vijećnica Poljanec, Načelniče koliko sam ja upoznata, gradnja ograde nije planirana u
početku izgradnje sportske dvorane, točno da je gospodin Janči Zdravko 2005. godine
potpisao Ugovor, gospođa Jelena Okun je 2009. godine potpisala Aneks ugovora, ali ne da se
susjedova ograda koja se svakako mora izgraditi, radi na početku izgradnje sportske dvorane,
već u toku cjelokupne investicije izgradnje dvorane.
Načelnik, kao prvo Županija gradi dvoranu, a ne Općina Strahoninec, mi samo
sufinanciramo.
Vijećnica Poljanec ali ispada trenutno da je to 410.000 kn i 200.000,00 kn pa tako Općina
počinje graditi dvoranu.
Načelnik, članak 2. iz Sporazuma iz 2009. godine koji se nije mijenjao, ja ću ga pročitati ,
Osnovna škola Strahoninec se obvezuj, a Posavec Franjo prihvaća, da će se s početkom

gradnje sportske dvorane urediti ograda koja je ujedno i međa između dviju parcela. Početak
radova smatra se betoniranjem temelja za školsku sportsku dvoranu.
Vijećnica Poljanec, ja sam upoznata i s Ugovorom koji je potpisao gospodin Janči i gospođa
Okun.
Načelnik, ja ga imam tu kod sebe.
Vijećnica Poljanec, gradnja dvorane je negdje oko 10 do 12 milijuna kuna, gradnja ograde
gospodina Posavca planirana je, ali u tijeku izgradnje cjelokupne dvorane. Ispada gospodine
Načelniče, da ako se na početku izgradnje gradi i susjedna ograda, da li ste vi svjesni kakvu
štetu činite Općini Strahoninec, uostalom i djeci, jer u početku grade se temelji deka i
susjedova ograda.
Načelnik, šta mogu ja kao Načelnik, promijeniti u Sporazumu iz 2009. i 2005. godine.
Vijećnica Tompoš, sporazum su potpisale neovlaštene osobe, to ste trebali pravno ispitati.
Škola nije investitor, ne gradi dvoranu i prema tome neovlaštene osobe su potpisale ugovor, to
ste morali ispitati.
Predsjednica vijeća je postavila pitanje Načelniku, koja je vrijednost te ograde.
Zamjenik načelnika, škola je investitor.
Vijećnica Tompoš, kako je škola investitor, ako je Županija raspisala natječaj?
Načelnik, škola je raspisala natječaj,
Vijećnica Tompoš, škola je raspisala natječaj za izgradnju dvorane, a ne Županija.
Vijćenik Topoljnjak , županijske služba, ali za školu.
Načelnik, Osnovna škola, a javnu nabavu je provodila Županija.
Predsjednica vijeća, osnovna škola je raspisala natječaj?
Vijećnica Tompoš ovo je prvi slučaj da osnovna škola raspisuje natječaj.
Predsjednica vijeća, kolika ja vrijednost ograde?
Načelnik, to moram izvaditi iz troškovnika, znam da se radi o 95 m ograde, 1,8 m visine i 50
cm ima temelje.
Predsjednica vijeća daje riječ vijećniku Drabiću.
Vijećnik Drabić, nije sporno da treba izgraditi dvoranu koja će ostati djeci, nije sporno da
treba početi izgradnju dvorane da ne propadne građevinska i tu dileme nema, dileme ima u
postupcima kako se to radi, dakle konstatiram da ste potpisali ugovor bez odluke Vijeća, a
jasno je bilo rečeno da ne smijete potpisivati ugovore iznad 70.000,00 kn bez odluke Vijeća,
to ste prekršili, ono što je meni intrigantno, je da, Načelnika nije zanimalo u kojoj mjeri i

financijskoj konstrukciji će biti potrošeni novci na ogradu, ne znam kako će mještani gledati
na to, nije sporno da će ograda biti napravljen, ali nekako mi se čini to u stilu nekih starih
vremena. Definitivno još jedanput konstatiram da ne poštujete odluke Vijeća. Bilo bi dobro da
znamo cijenu ograde to se iz troškovnika da izvaditi, bilo bi dobro da ste se interesirali.
Predsjednica vijeća, dala je riječ vijećniku Vincetiću.
Vijećnik Vincetić, interesira me kolika je ukupna investicija za izgradnju dvorane, koliko
sudjeluje Ministarstvo školstva, Županijea i Općina Strahoninec, u konačnom omjeru, znači
interesira me koliko Općina Strahoninec preuzima obaveza u postocima u izgradnji dvorane.
Načelnik, prema Odluci od 2012. godine to je 10%. To je oko 1 milijun kuna, jer je
procijenjena vrijednost dvorane oko 10 milijuna kuna.
Vijećnik Vincetić, s obzirom na komentare koje tu čujem, Vijećnici se s pravom ljute na
nešto, ali mislim da je u interesu svih da Strahoninec funkcionira onako kako treba
funkcionirati, ne bi smjelo biti podmetanja, smatram da je irelevantno da li će Općina
Strahoninec sada za početak izgradnje izdvojiti 400 tisuća kuna ili 200 tisuća kuna, jer u
konačnici Općina Strahoninec ne može proći 1 milijun kuna. Znači u startu je tako, a očito je
postojao neki problem u Županiji koja nije mogla isfinancirati u startu omjer 50:50.
Predsjednica, pitanje na mjestu i dala je riječ Načelniku.
Načelnik, smatram ako je naše sufinanciranje 10%, da nam propadne građevinska da li ćemo
dati 500, 600 ili 700 tisuća prvi ili zadnji zna se koji je naš omjer, tu ulazi i komunalni
doprinos.
Vijećnik Vincetić, za početak ako sam dobro razumio Općina Strahoninec izdvaja otprilike
600 tisuća kuna. Ovih 400 tisuća i 200 tisuća zemljište. Nama ostaje do završetka dvorane još
400 tisuća kuna.
Predsjednica vijeća, ja se javljam za riječ. Moram se uključiti, jer sam upoznata s tim od
samog početka. Izneseno je brdo podataka od kojih je neki drže vodu, neki ne. Mislim da je
preozbiljna investicija i da svi trebamo biti upoznati s time, da se ne govori da su pojedini
protiv i da dižu ruke protiv sportske dvorane. Kratka kronologija, jer moram reći, da bi
pojedini i novi Vijećnici dobili uvid, pojedini puno znaju o tome i od novih, ali da ih
spomenem. Načelnik je rekao 23.ožujka. ističe sad drugi put građevinska dozvola. Sve to
stoji, radovi se moraju započeti, inače propada brdo sredstava koja su se uložila, sve
projekcije izgradnje tih svih projekata. Ono što je gospodin Vincetić pitao, lijepo je pitao, koji
su omjeri financiranja između Ministarstava, Međimurske županije i Općine Strahoninec. Taj
ugovor, ne postoji. Jer nema ugovora potpisanog ni s jednim ministarstvom o gradnji sportske
dvorane, jer ministarstvo ne želi potpisati ni jedan ugovor. Dakle, nema zaokružene
financijske situacije, mislim da to mora Načelnik reći, ali sad govorim ja. Jer moramo svi
Vijećnici biti upoznati s time. Moramo znati na koji način se gradi sportska dvorana, jedini
završni i kapitalni objekt u Općini Strahoninec, od većih projekata, ceste i pješačke staze ne
računam. Ono što je Načelnik rekao da je potpisao Sporazum, visina 63%, Načelniče, u
teškom ste prekršaju. Na zadnjoj sjednici Vijeća, u zapisniku Vam stoji, Općina Strahoninec
2012. godine donijela je Odluku i uputila je u Županiju. Pridržavajte se te Odluke, tako dugo
dok ne donesete drugu odluku. 10% ukupnog sufinanciranja, sad ono kaj je gospodin Vincetić
rekao, a jako dobro je rekao, ukupno sufinanciranje je i zemljište koje je trebalo ispregovarati

s Županijom, to je trebalo naći model, jer ne košta i ne vrijedi samo zemljište 100.000,00
kuna, komunalni doprinos u visini 167.000,00 kuna, izgradnja kompletne kanalizacije na
području Osnovne škole. Znači, svakojaki parametri su se trebali uzeti u obzir. S time, da bi
naše sufinanciranje bilo i više od tih 10%, i Općina je bila spremna ići u to, od milijun kuna
žive love, ali u cjelokupnu investiciju. Sporazume koje su potpisali ravnatelji škole, sadašnji i
bivši, koji malo govore o tome o izgradnje ograde, služili su samo za dobivanje građevinske
dozvole. Kad se građevinska dozvola dobila, oprostite, jer postoji ugovor, meni je to sve
jasno, ali u prvoj fazi, i to polovica sredstava, i to općinskih sredstava, ma mogla je Posavca
F. ograda ići prva, prije temelja, da su nam sredstva dala Županija ili ministarstva, uopće
nema problema, ali ne iz općinskog proračuna i sredstva mještana Općine Strahoninec. To je
neprihvatljivo. Ja, razumijem situaciju, grabilo se sve što se moglo kako bi se započela
investicija. Ja sve razumijem, ali je protuzakonito. Proračun usvojen 2013. godine je okvir po
kojem morate postupati. Ono što su Vam i napomenuli, Darinka, Odluka o izvršavanju
proračuna je jako bitna stvar gdje Vam je navedeno do 70.000,00 kuna, ništa manje, ništa
više. Što Vas je sprječavalo, što niste telefonski sazvali sjednicu, i rekli, vidite, situacija je
takva, ne možemo, propast će nam investicija, moramo donijeti druge omjere. Kažete, nema
suradnje, ne stavimo glave skupa, to slušam od izbora. Kako da stavimo glave skupa, nema
suradnje, nema konzultacija. Na početku sam rekla, pomoći ćemo gdje ćemo moći u interesu
mještana, ne u interesu Načelnika. Nisu ni meni pomogli u interesu mene. I deset puta ste bili
upozoreni, prekršili ste Odluku Općinskog vijeća. Da se razumijemo, ono što se rekli o visini
sufinanciranja nije istinito od strane Međimurske županije. Međimurska županija do sad, rekli
ste da oni unose neku studiju, za koju ne znam što obuhvaća. Mi smo morali unositi vrijednost
zemljišta, komunalnog doprinosa koji je odlukom Vijeća bio oslobođeni, vrijednost
kanalizacije i sve ostalo što smo darovali. Pa da vidimo, od tih 410.000,00 kuna još bi
Županija nama trebala dati. Jučer na Županijskoj skupštini donesena je Odluka o visini
sufinanciranja sportske dvorane u Strahonincu. Znate koji je iznos? 100.000,00 kuna. Od toga,
kapitalna ulaganja, 2.500,000,00 kuna gimnazija, 600.000,00 Grad Prelog za uređenje atrija,
Strahoninec, za novu izgradnju 100.000,00 kuna, Pribislavec, iako ide u izgradnju nove škole
dobiti će 200.000,00 kuna, i sanacija krovišta u tri škole 500.000,00 kuna. Načelniče, nema
200.000,00 kuna.
Načelnik, 200.000,00 kuna je iz kapitalnih donacija, a još 100.000,00 je iz Proračuna.
Predsjednica vijeća, iz kojeg Proračuna? Iz decentraliziranih sredstava?
Načelnik, ne, 200.000,00 plus decentralizirana sredstva.
Predsjednica vijeća, a gdje 200.000,00 kn? Na temelju koje stavke? Jučer je usvojena
Odluka Županije i na to su nas upozorili. Nema 200.000,00 kuna., 100.000,00 kuna je, a ona
decentralizirana sredstva o kojima vi govorite, 37.000,00 kuna. On je dužan nama dati, ne za
dvoranu. 2.500.000,00 kn – 2.900.000,00 kn za cijelu godinu za cijelu županiju prema broju
stanovnika, to pripada svakoj Općini. To nije za izgradnju dvorane. To svake godine
dobivamo. I ta sredstva su usmjerena na otplatu Centra, na bilo što. Ja sam jako ljuta, troše se
novci, ne znam na što. Kakvi se ugovori sklapaju? To su štetni ugovori. Te sam ugovore ja
sanirala deset godina. U kakvu ćemo se situaciju dovesti? Ovo što je zamjenik rekao, danas
ćemo donijeti odluku, danas? Odluku o čemu? Načelnik je potpisao ugovor. Pa zar vi mislite
da mi nismo imali informaciju? Danas bi vi nešto retro? Načelnik je potpisao. I nitko nije
protiv dvorane, za dvoranu smo svi. Protiv smo omjera i načina provođenja ugovora. Jeste li
svjesni, 610.000,00 kuna? Znam što će reći, „komunjare“ su protiv sportske dvorane, evo
novinari su tu. Znala sam da će to tako izaći. Načelniče, 80% će financirati Općina, sramotno.

80% bez odluke Vijeća, s time da Županija uopće nije financirala izgradnju projektne
dokumentacije, pitajte sadašnju ravnateljicu, iz svojih je sredstava izdvajala. I Županija je za
svaku dvoranu izdvojila 500.000,00 kuna u startu. Ne zanimaju me Županovi razlozi, ali ovo
je podcjenjivanje Općine Strahoninec. Ovo je podcjenjivanje, ne dobra volja. To je
podcjenjivanje od strane županijske vlasti. Bilo tko da je na vlasti, bilo vaši, bilo moji. Vi ste
se morali informirati, koja uvjeravanja? Uvjeravanja da ćete dobiti još 100.000,00 kuna i još
100.000,00 kuna iz decentraliziranih sredstava.
Načelnik, na sporazumu piše…
Predsjednica vijeća, to me ne zanima.
Načelnik, ima možda tko Sporazum kod sebe?
Predsjednica vijeća, sporazum koji ste dobili na Školskom odboru.
Vijećnica Tompoš, Vi ste potpisali sporazum. Nemate kopiju kod sebe?
Načelnik, sporazum je na potpisivanju kod Župana.
Predsjednica vijeća, nebitno, govorim i o nastalih dodatnih 100.000,00 kuna.
Vijećnik Topolnjak, ako Župan potpiše sporazum na kojem piše da će platiti 200.000,00
kuna, onda će platiti 200.000,00 kuna. Ako ne potpiše, onda neće.
Vijećnik Topolnjak, već 40 minuta raspravljamo o tome.
Predsjednica vijeća, a što je dvorana stvar o kojoj ćemo raspravljati 2 minute? O čemu
razgovaramo?
Vijećnik Topolnjak, ja se slažem da je trebalo Vijeće o tome odlučiti. Ne znam zašto Vijeće
nije bilo pozvano da donese odluku.
Predsjednica vijeća, jel' problem? Recite tko normalan bi digao ruku protiv dvorane?
Vijećnik Topolnjak, nije problem, ali predugo razgovaramo.
Predsjednica vijeća, ne, nije. Za mene, razgovarati o situaciji koja dovodi do financijskih
problema i dubioza u Općini nije problem razgovarati ni pet sati i nakon toga se ništa ne
događa. A zadnji put je bilo upozoreno za tih 10%. I naravno da je projekcija u ukupnom
sufinanciranju, na to se naglasak stavlja, cijelih 10.000.000,00 kuna , 12.000.000,00 kuna, od
kad postoji Općina Strahoninec. I kad sam bila samo vijećnik stalno se govorilo, uzeti u obzir
zemljište, ono što je gospodin Vincetić isto rekao. Uzmite u obzir zemljište, oslobođenje od
plaćanja komunalnog doprinosa, čak i dječje igralište je bilo. Sve investicije koje tamo
vodimo, sve treba uzeti u vrijednost učešće Općine.
Načelnik, neće prijeći 1.000.000,00 kuna.
Predsjednica vijeća, tko neće prijeći?

Načelnik, to.
Predsjednica vijeća, neće prijeći? 410.000,00 kn sad, a nabrojila sam Vam 500.000,00 kn. I
vi ništa više nećete dati? A polovicu novaca dajete za ogradu?
Načelnik, koju polovicu novaca? Ograda neće stajati ni 100.000,00 kuna.
Predsjednica vijeća, 100 metara dužine i visine 2 metara? O čemu Vi govorite? Vas nije
zanimalo u troškovniku da vidite koliko iznosi ova investicija? Vama je to smiješno? Ja vidim
da je Vama smiješno, ali kršite sva zakone o odluke Vijeća. Nije sporna provedba, izgradnja,
to se trebalo napraviti, sporan je način provedbe.
Predsjednica vijeća, daje riječ vijećnici Tompoš.
Vijećnica Tompoš, rekli ste da je investitor Osnovna škola Strahoninec. Dali ste dobili od
Osnovne škole zahtjev da idu u prvu fazu izgradnje, koliko ta prva faza stoji, troškovnik i sve
ostalo. Da li je Općina to službeno dobila? Čija je parcela k.č.br. 793 u sporazumu? Miljenka,
mi smo neki dan gledale, ja sam našla. Kako je ravnatelj škole mogao potpisati da će dozvoliti
upis prava služnosti na djelu čestice broj 793 u korist Posavec F.? Ja vam to ne bi ni rekla da
nešto nije u redu. Ja samo moram reći, ja dugo pamtim, ja sam debele rasprave vodila i
jednim i drugim ravnateljem. Nikada nitko priznao nije da je taj sporazum potpisao. Vi ste ga
sad uzeli, od kud, neka ga dragi Bog zna. Ali kad je već sve to tak bilo, dalje, nemate službeni
zahtjev od investitora za bilo koji iznos, nemate. Imate? Imate službeni zahtjev investitora
prema Općini da je dužan financirati toliko i toliko?
Načelnik, imamo taj sporazum. Sporazum između Županije, Općine i škole.
Vijećnica Tompoš, to ste sad potpisali. Dakle, nemate ništa. Škola nema viziju kako će
zatvoriti financijsku konstrukciju. Ja ću vam samo reći, ne govorim radi toga da bi pljuvala po
nekome samo Vas hoću upozoriti da takvim ponašanjem i načinom rada radite štetu. Radite
štetu. Za tu dvoranu smo a priori, svi. I na koncu, projekcije su napravljene. U Županiji sam
se borila 4 godine da dođemo na taj spisak za dvoranu. Dakle, nisam protiv dvorane. Ali,
ljudi, to prelazi granice zdravog razuma. Ravnatelj škole, škola je investitor. A od kud će
škola to financirati? Mi dok smo počeli graditi dom, da Vam kažem, gospodin Topolnjak je
bio vijećnik. Mi smo došli na Vijeće i rekli smo: „to otprilike računamo da će koštati toliko,
imamo obavezu s Ministarstvom, toliko ćemo izdvojiti iz proračuna, dati ćemo uvjete na 3 ili
4 godine otplate, to ćemo iz proračuna moći. Podvukli smo crtu i ispod je bilo nula –nula“.
Dakle, tako se rade veliki objekti. Ja sam neki poduzetnik. Ja se bojim, bojim se Vaših
poslova.
Predsjednica vijeća, nema to veze, gospođo Tompoš, to je i prema zakonu. Nema to veze,
financijska konstrukcija cjelokupnog objekta je bila poznata.
Vijećnica Tompoš, ja se stvarno bojim. Ja ne znam zašto to radite, i onda nam date „štofa“ da
mi sad tu „meljemo“ bez veze. Ispast će da ne znamo raditi posao. Ali to su javni novci ljudi.
Građani će Vas sutra pitati zašto ste suprotno odluci Vijeća dali toliko novaca. Da ste bar
došli na Vijeće i rekli građevinska će isteći, dajte sad da damo toliki iznos. Vijeće bi donijelo
tu odluku. Ali vi niste ni to. Onda će gospodin Kelkedi opet napisati da sam ja zločesta.
Nisam. Ja sam došla na primopredaju i rekla sam Vam da me možete nazvati i u pola noći.
Kad me zovete, ja se javim. Jednom ste me pitali i odgovorila sam Vam. Prema tome, ja Vam

govorim da ste sad napravili prekršaj, to nije u redu, to će Vijeće sad morati konstatirati i u
zapisniku će pisati. Zašto? Jel' ima potrebe za tim? Nema. Ali, ne može se graditi dvorana bez
da znaš gdje ti je zadnja kuna, od kud ćeš je dobiti. Podići ćemo i imati stupove kao u
Orehovici? I što ćemo onda?
Predsjednica vijeća je dala riječ Vijećniku Topolnjak.
Vijećnik Topolnjak, samo bih htio napomenuti jednu stvar. Mislim da nismo u poziciji,
nismo bili, niti ćemo biti da možemo postavljati uvjete što će se stavljati u prvu fazu, a da smo
spasili građevinsku dozvolu. Da li će ići zemljište u obračun, da li će ići ovo ili ono, mislim da
to nismo u poziciji. Možete sad govoriti da je to loše, da je to nikako kad si u „cajnotu“ moraš
prihvatiti ono što dobiješ. Da su nam ponudili 20.000,00 kuna mi bi vjerojatno prihvatili. Jer
slijedeće odobrenje Županije za novu građevinsku dozvolu moglo bi biti tek za 10 godina ili
15 godina.
Predsjednica vijeća, odgovorit ću Vam ja, mada odgovara načelnik. Ne slažem se apsolutno
s time, ne.
Vijećnik Topolnjak, Načelnik je vjerojatno ispregovarao najbolje što je mogao. Možda je
mogao bolje ispregovarati. Ali mislim da je bit u dobroj volji i usmjeren na to da što više
dobijemo, a manje financiramo. To što Vi govorite da je to loše, mislim da komentar nije na
mjestu. Ali slažem se da je Vijeće moralo donijeti odluku o tome.
Predsjednica vijeća, Vi imate svoje mišljenje, ja imam svoje.
Načelnik, Župan je ovih dana rekao da iz proračuna Međimurske županije ni jednom kunom
neće financirati izgradnju dvorane, već će financirati samo studiju izvodljivosti.
Predsjednica vijeća, pročitajte red više.
Načelnik, po pitanju izgradnje dvorane donesena je odluka o financiranju. Općina sufinancira
10%.
Predsjednica vijeća, zašto to niste pročitali? Ja sam Vam spomenula i onda upozorila da je
„Načelnik“ izjavio na svojoj konferenciji da neće financirati sportske dvorane. Hoćete mi reći
da sad ipak financira?
Načelnik, da.
Predsjednica vijeća, a to hoćete reći? Pa dal' je upitno da on financira? Vi ne želite mene
razumjeti.
Načelnik, meni bi bilo drago da je on mogao reći, evo Vama svih 610.000,00 kuna.
Predsjednica vijeća, ne prihvaća se. Ne slažem se, apsolutno se ne slažem. S kime? Da je to
„cajnot“? Imamo puno slučajeva u Međimurskoj županiji, Općina Sv. Juraj, samo ljudi, treba
se interesirati i raditi, pitati i zvati. Općini Sv. Juraj je isto isticala građevinska već 2 puta i što
su učinili? Uz nikakve novce, da su malo produžili građevinsku dozvolu, za 2-3-4-5 mjeseca i
međuvremenu tražili. Ovo što ste Vi rekli, onda smo i mi morali izgradnju Centra,
ministarstvo nam je obećalo 40%, mi bi potpisali ugovor, oni će ga potpisati ne znam kad, bez

obzira na odluke Vijeća i na ne znam što mi bi započeli temelje, sanirali susjedovu ogradu,
niti ju nemamo, jer smo tak ispregovarali da je ne moramo raditi koja je isto duga 100 metara
i tu bi stali. Se slažete s time? Isto su bili „cajnoti“. Povući tih 40 i nešto posto i nisu htjeli
potpisati. Bez Centra je bilo moguće, a bez dvorane ne možemo već 50 godina. Govorim o
načinima i metodama rada i kamo će nas to dovesti. I još s takvom obavezom otplate Centra
prihvatiti obvezu od 410.000,00 kuna koju će, ja vjerujem, platiti samo Općina Strahoninec.
To je preko 2.000.000,00 kuna ove godine. A da ne govorim o hladnom pogonu, financiranju
i svemu ostalom. I još ono što se planiralo, mrtvačnica i ostalo. Ljudi, mi ovdje radimo novce,
ili ćemo samo potpisivati ugovore i ništa nećemo raditi? Ja sam uzela malo preveliku slobodu,
ali sam konstantno bila u tom problemu. Rješenja postoje, ali ne takva koja štete Općini
Strahoninec. Dvorana se trebala raditi i treba se raditi, ako će radovi kasniti 2 mjeseca, kasniti
će 2 mjeseca. A građevinska dozvola se mogla produžiti na drugi način. Pitajte Općinu Sv.
Juraj kako su zaustavili raskid građevinske dozvole izdane druge put. Imali su i drugi velike
probleme, i s naznakom da, ni jednoj Općini ni jedan župan u takvoj situaciji, nije dao ispod
500.000,00 kuna. A ovo je sramotno, 100.000,00 kuna. Uostalom, ja vidim da Županija dobro
posluje, rekli su da su smanjili dugove.
Predsjednica vijeća daje riječ vijećniku Drabiću.
Vijećnik Drabić, ja bi kratko samo konstatirao da ste svoje Vijeće doveli pred konačni čin,
završni, bez da date Vijeću mogućnost da Vam pomogne u donošenju odluke. Ono što bi sad
ja naveo, ono što sad kad vidim sporazum, nije problem u izgradnji dvorane, dapače. Mi ćemo
to podržati, a i igrati se time bilo bi besmisleno. Ono što Vam želim pokazati, radite prekršaj,
ne poštujete Vijeće, na žalost, možda će malo grubo zvučati, ali kao poduzetnik rekao bih
Vam da ste nesposobni. Takav ugovor , da ga je imala, bi i moja mama potpisala, ne bi joj bio
nikakav problem u pregovaranju. Ono što želimo mi postići, a Vama dajemo, dapače, je da za
ovu Općinu, ove mještane, za ove ljude postignemo bolje, postignemo više, da budemo jači i
bolji. Nije tu problem da li ste to Vi, ja ili netko treći. Stvar je umijeća pregovaranja. A o tome
su ljudi napisali i knjige. Još ono što me najviše boli, je da radite zakonske prekršaje. A naveli
ste u svom izbornom programu da ćete ih poštivati.
Predsjednica vijeća, to nema veze s programom, to je zakonska obveza.
Vijećnik Drabić, pa naravno, zakoni se trebaju poštivati.
Predsjednica vijeća, vodite računa, još 10 minuta. Daje riječ vijećniku Kovač, Vijećniku
Pilić, zatim Vijećniku Topolnjak.
Vijećnik Kovač, ja bi da dalje ne raspravljamo o dvorani. Mislim da je zajednički interes
izgradnja dvorane, bar što se mene tiče. Načelniče, iz ove rasprave je vidljivo da jako
uspješno trošite, zanima me, obzirom da ste izbornim programom općenito obećali povlačenje
sredstava iz europskih fondova ili ministarstava, zanima me da li ste i na koliko natječaja ste
se javili.
Načelnik, na Ministarstvo regionalnog razvoja za komunalnu infrastrukturu , za energetsku
učinkovitost, Ministarstvu gospodarstva po pitanju projektne dokumentacije.
Vijećnik Kovač, zanima me ako imam pravo postaviti neko potpitanje.
Predsjednica, ako je u vezi projekata.

Vijećnik Kovač, prema meni poznatim podacima bilo je raspisano čitav niz natječaja, da li
smo kao Općina odnosno Vi kao ovlašteni zastupnik Općine, prijavili na natječaj Ministarstva
gospodarstva vezano uz natječaj programa razvoja energetskih sustava za 2014.godine, u tom
natječaju predviđaju se donacije neprofitnim organizacijama i lokalnoj upravi i samoupravi,
radi se o iznosu o 7 milijuna kuna, da li smo aplicirali na taj natječaj, 27. sječnja otvoren je
javni poziv iz programa razvoja energetskih sustava namijenjen je lokalnoj upravi i
samoupravi, dali smo aplicirali na taj poziv, radi se o 7,5 milijuna kuna, nadalje dali ste se
javili na natječaj Ministarstvo regionalnog razvoja vezano uz sufinanciranje projekata
programa održivosti razvoja lokalne zajednice, da li ste se javili na natječaj regionalnog
razvoja EU fondova vezano za dodjelu financijske potpore za program jačanja ljudskih
potencijala u lokalnoj i područnoj samoupravi za učinkovitu pripremu korištenju sredstava EU
fondova, da naše kadrove za nula kuna osposobimo kako bismo mogli aplicirati na bilo što
kasnije.
Zamjenik načelnika, a koje bismo kadrove to poslali?
Vijećnik Kovač, imamo zaposlenike.
Vijećnik Topolnjak , imamo dva zaposlenika.
Predsjednica vijeća, Načelniče imamo dva zaposlenika?
Načelnik, imamo ih tri.
Vijećnik Kovač, imamo čitav niz natječaja, poziva, na primjer Ministarstvo kulture. Da li
smo se negdje javili?
Načelnik, pa pitali ste me i ja sam Vam odgovorio.
Vijećnik Kovač, ja bih rekao umjesto nekog zaključka, kad bi Općina Strahoninec bar jedan
dio tih sredstava povukla na žalost ne možemo, jer niste aplicirali na te natječaje, onda se
pitam da li je to iz neznanja ili ne htjenja, propustili smo priliku da povećamo prihode Općine
pa bi onda bilo puno lakše financirati nove obveze o kojima smo prije razgovarali.
Vijećnik Pilić, Načelniku pitanje, kad će ići rekonstrukcija rasvjete s obzirom da u nekim
ulicama rasvjeta je izrazito loša, u ulici Josipa Bajkovca u ulici Marka Kovača.
Načelnik, popravak javne rasvjete vrši se na način, dok se skupi određeni broj žarulja,
komunalni redar pozove Elektru i oni poprave rasvjetu.
Vijećnik Pilić, nisam mislio na to nego da imamo premalo bandera u spomenutim ulicama.
Načelnik, do sada nije nitko rekao da nema svijetla u tim ulicama, riješiti ćemo taj problem.
Vijećnik Pilić, mislim da bi se u početnoj fazi trebala popuniti rasvjeta u ulicama koje sam
spomenuo.
Vijećnik Kovač, krajem godine bio je raspisan natječaj za upravo takvu stvar.

Vijećnik Pilić, vezano uz spaljivanje smeća, što se više upozorava ljudi sve više pale smeće,
kao da su čuli da o tome raspravljamo pa to rade u okrilju noći, pale sve i svašta. Molim
Načelnika da intenzivira ophodnje komunalnog redara u tom periodu, sumraka, ako nekog
uhvati da nekog neka ga i kazni.
Načelnik, neki dan sam bio pozvan u 21:30 h na jedno takvo zgarište, i gdje su mi ljudi
obećali da neće više palit vatru, kontaktirao sam zapovjednika JVP, bilo mi je rečeno da ih
možemo pozvati.
Predsjednica vijeća, imamo još malo, minuta nam je.
Vijećnik Drabić, ako se sjećate na prošlom Vijeću zamolio sam Načelnika da mi slijedeći
dan dostavi kopiju građevinske knjige i građevinskog dnevnika , pitanje postavljam da li
postoji za to nadzorni inženjer?
Načelnik, zbog opsega posla koji se izvodio nije bio potreban nadzorni inženjer.
Vijećnik Drabić, sigurni ste u to da nadzorni inženjer nije potreban prema Zakonu?
Načelnik, prema opsegu nije potrebno.
Vijećnik Drabić, prema Zakonu o građenju mislim da ste u prekršaju, konstatiram, ne radi se
o maloj investiciji, ono što je bilo unutra nije bila građevinska knjiga, imate građevinsku
knjigu, i građevinski dnevnik, s obzirom da nije bila mala investicija.
Predsjednica vijeća, koja je vrijednost investicije?
Načelnik, oko 50 tisuća kuna.
Vijećnik Drabić, ja bi molio da mi date izvješće građevinskog inženjera za dotično gradilište.
Ja Vas molim da mi izvadite, da li ste po zakonu trebali imati nadzornog inženjera.
Predsjednica vijeća je završila aktualni sat - 1sat i 6 minuta.
Predsjednica vijeća, prelazimo na Dnevni red. Za ovu sjednicu predlažem dnevni red koji ste
dobili, ja ga neću čitati, predlažem dopunu:
11. točka Donošenje Odluke o nazivu novootvorene ulice, spoj Čakovečke i Poljske ulice, i
sadašnja 11. točka postaje 12. Tko ima dopune na ovakav predloženi Dnevni red?
Predsjednica vijeća, dajem na usvajanje predloženi dopunjeni Dnevni red.
Predloženi dopunjeni Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Predsjednica vijeća, prije prelaska na Dnevni red, je usvajanje zapisnika sa četvrte i treće
sjednice Dnevnog reda. Dajem prvo s treće sjednice vijeća zapisnik na raspravu.
Predsjednica vijeća, dala je riječ Vijećnici Tompoš.

Vijećnica Tompoš, ja sam Vas posebno zamolila na prošloj sjednici da me pitate ako ne
znate pitanja koja sam Vam postavila, ova pitanja koja su tu postavljena bila su postavljena u
kontekstu glavnog pitanja, a glavna pitanja nemate, da li je istina da je Vaša firma u razdoblju
koje ste prezentirali u medijima bila najveći izvođač i u kolikom iznosu. To sam Vas pitala, s
obzirom da mi niste odgovorili ja sam pitala i to sam rekla na toj sjednici ali toga nema u
zapisniku, zašto ste prikrili podatke da je Vaša firma bila najveći izvođač, građevinske, ja ne
znam da li je to bilo potrebno, elegantno ste frizirali podatke izložili poduzetnike koji Vam
uredno plaćaju poreze u proračun, iz kojeg dobivate naknade, a svoju firmu i firmu
koalicijskih partnera ste jako interesantno prikrili. Ja Vam moram reći sada, ne morate
odgovarati, sad Vam više ne vjerujem i nema potrebe da mi odgovarate. Zaista Vam ne
vjerujem poslije svega i navlačenja oko toga. Ja Vam ne vjerujem, mislim da je to jako
žalosno, ali ja Vam sad to moram reći.
Predsjednica vijeća, to nije vrijeđanje.
Vijećnica Tompoš, drugo, danas sam dobila odgovore. Ja Vas molim da odgovore dostavljate
uz poziv. To je praksa u svim lokalnim upravama. Kad materijali idu van, u prilogu su
odgovori na pitanja vijećnika, to je praksa u Županiji i svim drugim općinama. To nije bilo
tako nas. Ja sam to danas dobila na stol, odnosno u kuverti. Ja Vam moram reći Načelniče, Vi
meni odgovarate kao da ja idem „drumom, a vi šumom“. Prijašnjih godina, u razdoblju od
2009. – 2013. godine, obrt „Prijevozništvo i iskopi Lehkec“ vršilo je poslove za Općinu, i to,
poslovi na čišćenju snijega i sanaciji deponija, bez iznosa, bez svega. Zašto niste objavili u
novinama i iznos, kako ste objavili moje s duplim iznosom? Drugo, Vaši koalicijski partneri,
odgovor Vam nije točan. Dajte si malo provjerite podatke. Provjerite si podatke. Ni jednog
niste naveli. A istina je da je i gospodin Kolar radio, i on je radio, ali preko glavnog izvođača,
ali na intervenciju naše Općine. Prema tome, nemojte na takav način, laički odgovarati kao da
Vam je svejedno. Onda me dovodite u situaciju, da govorim ono što normalnom čovjeku ne bi
nikad rekla. Mislim da to nije korektno. Poduzetnike koje ste Vi tamo nabrojili, ljudi su se
„maltene“ plakali. Čovjek uredno plaća poreze i doprinose, sve ovoj Općini, a Vi ga navedete,
jer radi neki sitni posao za Općinu, Vi ga date u medije. Svoju firmu koja je napravila najviše
sakrijete.
Načelnik, u razdoblju od 2009. - 2013. godine obrt „Prijevozništvo i iskopi Lehkec“ obavlja
poslove koji su navedeni u iznosu od 290 kn , za neku usporedbu „Stella Floris“ je radio za
poslove u iznos od 540 tisuća kuna.
Vijećnica Tompoš, zašto svoju firmu niste objavili?
Načelnik, zato što ja nisam bio vijećnik.
Vijećnica Tompoš, to nema veze ja Vas nisam pitala da li ste u sukobu interesa. Prozivali ste
druge poduzetnike, a svoju firmu niste objavili.
Vijćnik Topoljnjak, šta sam ja radio?
Vijćenica Tompoš, vrata.
Vijećnik Topolnjak, ja nisam radio za Općinu nego za tvrtku „Team d.d.“. Za Strahoninec
sam samo donirao.

Predsjednica vijeća, dopuna pitanja po ovom zapisniku, zašto je prikrio podatke da je
njegova firma bila najveći izvođač u tome svemu?
Načelnik, nije bila navjeća, „Stella Floris“ bila je veća, mi smo bili 260 tisuća, a „ Stela
Floris“ 540 tisuća.
Vijećnica Tompoš, dobro bio si drugi. Odgovor nije točan jer su radili i drugi koalicijski
partneri, a nisu bili u novinama.
Predsjednica vijeća, sve sve snimalo i znači ulazi u zapisnik sa 3. sjednice.
Predsjednica vijeća, da li ima još primjedbi na zapisnik sa treće sjednice, nema, onda dajem
na usvajanje zapisnik s treće sjednice.
Zapisnik sa 3. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
Predsjednica vijeća, dajem na raspravu zapisnik sa četvrte sjednice, imate kakvih dopuna?
Vijećnica Tompoš, na toj sjednici sam pitala Načelnika da li je dostavio kakve programe
Međimurje plinu i nabrojila sam ostala poduzeća, rekao mi je dobit ćete odgovor. Kako
odgovor nisam dobila, ja bih lijepo molila da mi se kaže zašto nisam dobila.
Predsjednica vijeća, kad smo pripremali ovo Vijeće, rekla sam da Načelnik mora odgovoriti
na pitanje, i dostaviti odgovore i da se slažem da za ovaj put odgovori stignu na sjednicu
Vijeća. Načelnice izvolite.
Načelnik, previd, evo nemam kaj drugo reći.
Vijećnica Tompoš, Načelniče, da te ja previdim na cesti i da te zgazim poslije onog natpisa,
što ti misliš, što bi rekao?
Načelnik, ne bi rekao ništa.
Predsjednica vijeća, Načelniče, molim Vas nemojte ovo shvatiti kao prijetnju.
Predsjednica vijeća dala je riječ vijećniku Drabić.
Vijećnik Drabić, na drugoj stranici zapisnika 4. sjednice gdje piše da je vijećnik Drabić
postavio slijedeća pitanja, piše realizacija ugovora za izgradnju infrastrukture u novoj ulici, da
li je načelnik svjestan da su ugovori s izvođačima sklopljeni protuzakonito, obzirom da sam ja
naveo bez odluke Vijeća, molim da se to doda jer to u zapisniku ne piše.
Zatim, piše da je vijećnik Drabić rekao Načelniku da ste naglasili u svom izbornom programu
da ćete potpomagati domaće poduzetnike. Ovo potpomagati mi više zvuči dosta neozbiljno,
nije bilo u tom kontekstu rečeno. Tražim da se preformulira kako je bilo rečeno.
Na četvrtoj stranici točka 2. stavak tri piše da je vijećnik Drabić ispred kluba SDP-a naglasio
da će rebalans biti prihvaćen ali se ne smije bespotrebno rasipati novac van proračunskih
stavki, treba dodati da nećemo dozvoliti, odnosno tolerirati rasipanje proračunskih sredstava.

Pitanje za onog koji je pisao zapisnik, pri dnu pete stranice, ne razumijem to, jer rečenica nije
dovršena, potrebno je pročitati zapisnik, nadam se da ga je Načelnik pročitao.
Predsjednica vijeća, zapisnik je u mojoj nadležnosti. Zato se zapisnik od sad snima da bude
lakše.
Predsjednica vijeća, dajem na glasanje zapisnik sa 4. Sjednice.
Predsjednica vijeća , zapisnik sa 4. točke prihvaćen je jednoglasno.
Predsjednica vijeća, prelazimo na 1. točku Dnevnog reda, Odluka o godišnjem obračunu
proračuna Općine Strahoninec za 2013. godinu.
Predlažem da je povežemo u raspravi sa 2. točkom, utvrđivanje rezultata poslovanja za 2013.
godinu. Sve ove točke od 1. do 7. su osvrt na prošlogodišnji proračun, način i metode rada,
dale vezano uz sam proračun, ali i za načine i poštivanje odluka Vijeća. Moram napomenuti
da je to u domeni Komisije za financiranje, da je Komisija prošli tjedan imala zakazanu
sjednicu i evo Načelniče htjela, ne htjela, ja Vas opet moram prozivati jer Vas na toj Komisiji
nije bilo. Usklađena je bila sjednica s Vama u Vaše uredovno vrijeme, na najvažnijoj komisiji
nije Vas bilo. Ja moram konstatirati da ja to podcjenjivanje Vijeća i Vijećnika i Komisije,
mislim ja to nisam nikad doživjela, ja sam išla pitat da li si je to Župan dozvolio, mislim da to
nema nigdje, mogla se odgoditi sjednica, moglo se bilo kaj, jer mi ulazimo u susret Vama. Na
sjednici na kojoj se razmatra 90 % dnevnog reda Načelnik i Zamjenik načelnika ne dolaze.
Kome smo mogli postaviti pitanja u vezi izvršavanja, nikome. Eto toliko, ja sam morala
obavijestiti Vijeće o održanoj, neodržanoj Komisiji. Stav nismo mogli zauzeti, jer Vas nije
bilo, pitanja se upućuju izvršnoj vlasti, a sad molim Načelnika da ukratko obrazloži godišnji
obračun Proračuna.
Načelnik, dobili ste u materijalima izvještaj s prihodima i rashodima, obrazac prihodi i
rashodi na stranici 10. Tu se vide ukupni prihodi i primici koji iznose 4.929.772 kn, a ukupni
rashodi i izdaci u iznosu od 4.016.895 kn, višak prihoda u iznosu 912.887 kn. S 31. prosincom
2012. godine, manjak prihoda bio je 2.083.603 kn znači da nam manjak prihoda za pokriće u
slijedećem razdoblju iznosi 1.170.726 kn. Neke bitne stavke se nisu mijenjale, to je sve bilo i
23. prosinca 2013. godine nije se mijenjalo skoro ništa kad je na dnevnom redu bilo izvršenje
dana 23.prosinca.
Predsjednica vijeća, otvaram raspravu. Dobili ste u prilogu, ono što je govorio Načelnik,
imate i stanje na žiro – računu sa svim obvezama, obavezni dio zakonski koji se printa na
četiri konta i koji se objavljue u službenom glasniku, ali printamo na sve razine da se lakše
prati.
Vijećnik Lukman, zanima me stanje žiro - računa sa 31. prosincom 2013. godine.
Miljenka Zver, odgovara 328.817 kn, strana 10. AOP 610.
Vijećnica Tompoš, imala bi pitanje, sa 31.12. koliko je bilo duga za Centar i koliko od toga
otplata u 2014. godini.
Načelnik, sa 21.03.2014 plaćeno je 1.170 tisuća kuna, a još je dug 1.870 tisuća kuna.

Miljenka Zver, dug je na kraju godine 2.060 tisuća kuna.
Vijećnica Tompoš, koliko je stanje žiro - računa sa današnjim danom?
Miljenka Zver, stanje na žiro - računu je 587 tisuća kuna.
Predsjednica Vijeća, zaključila je raspravu i dala na glasovanje Odluku o godišnjem
obračunu proračuna Općine Strahoninec.
Odluka o godišnjem obračunu Općine Strahoninec prihvaćena je jednoglasno.
Predsjednica vijeća, prelazimo na 2. točku Dnevnog reda, prijedlog Odluke o
utvrđivanju rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2013. godine.
Predsjednica vijeća, materijale ste dobili iz kojih je sve vidljivo i mislim da nije potrebno
pojašnjavanje. Manjak iz prethodne godine 2 milijuna kuna višak 900 tisuća, a ukupni rezultat
s 31.12. je 1.170 tisuća, napomenuto je iz čega je nastao, dakle zbog obaveza Centra koje su
prenesene.
Predsjednica vijeća, dala je na glasanje Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja.
Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja prihvaćena je jednoglasno.
Prelazimo na 3. Točku, a to je donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o
polugodišnjem radu Načelnice do 28.05.2013. godine.
Predsjednica je otvorila raspravu.
Vijećnik Lepen, mene interesira koje su osobe u nadzornim odborima i da li primaju
naknade.
Predsjednica vijeća, ja sam u nadzornom odboru Centra za socijalnu skrb, to je već druga
godina, deligirana sam ispred Ministarstva i primam naknadu od 150 kn po sjednici. To je
godišnje 500 do 600 kn. Ne iz proračuna Općine, nego iz kvote Ministarstva.
Predsjednica je dala na glasovanje Izvješće Načelnice do 28.05.2013. godine.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Prelazimo na 4. točku to je Izvješće o polugodišnjem radu Načelnika od 28.05. do
31.prosinca 2013. godine.
Predsjednica vijeća, izvješće ste dobili u prilogu, otvaram raspravu.
Vijećnik Lukman, čudi me što je nakon pola godine izvješće na dvije i pol stranice i da osim
datuma nema niti jedne cifre.
Vijećnica Tompoš, dakle Načelniče Vama se obraćam i Zamjeniku, ja za ovo izvješće ne
mogu glasati, savjest mi ne dozvoljava, dakle zadužujete Općinu bez odluka Vijeća, niste
iskoristili da kandidirate programe, u cilju razvoja Strahoninca, gdje ste mogli uzeti

bespovratna sredstva, imate radno vrijeme kad primate građane, a ni tad Vas nema, zakažete
sastanak tijela ovog Vijeća, a vi ne dođete na sastanak, to je podcjenjivanje, danas kad Vam je
to Predsjednica Vijeća i javno rekla, niste ni našli za shodno da se javno ispričate, Vi
onemogućavate radnim tijelima s takvim postupcima da funkcioniraju, da Vas pitam, ste Vi
svjesni toga, u ovoj Općini se to do sada nije dešavalo, nikad, ja sam prestari čovjek, da bi Vi
meni zakazali sastanak, a onda na taj sastanak ne bi došli, a Vi za svoj rad imate plaću, a ja tu
volonterski dolazim. Ja moram reći ovo što se danas događa oko dvorane i oko niz drugih
stvari, gdje ulazite u potpisivanje ugovora bez da koga konzultirate, ne poznate situaciju, onda
greške radite na teret građana. Mene Vam to asocira na rad jednoga načelnika koji je ovoj
Općini ostavio dug od 13 milijuna kuna i koji smo ni neki krvavo odradili da smo „dopelali“
Općinu tamo di je bila, a bila je uzor općinama u ovoj Županiji. Meni se prvi put nakon deset
godina dogodilo da sam ja došla na sjednicu Županijskog odbora di je meni bilo rečeno pet
općina nije dostavilo program među njima i Općina Strahoninec, mene je bilo sram. Ja Vas
molim nemojte na taj način nastaviti. Vi čak ni ne znate kome upućujete ovo izvješće. Na
kraju napišete da zahvaljujete mještanima Općine Strahoninec na ukazanom povjerenju, dajte
molim Vas.
Vijećnik Pilić, radi se o sufinanciranju asistenta u osnovnoj školi, zanima me koliko
asistenata.
Načelnik, sufinanciramo iznos od 2.000,00 kuna mjesečno.
Vijećnik Pilić, a koliko ih imamo u školi, pitam da li se sufinancira više ili samo jedan. Znam
da ima dvoje slijepe djece.
Predsjednica vijeća, ima potrebe za više asistenata, grad Čakovec na cijelom području ima
toliko djece s potrebama koliko i mi, ima potrebe minimalno za dva, a pošto Općina nema
novaca, tu bi trebalo izdvojiti do 40 tisuća kuna godišnje, pa se nastavilo putem javnih radova
i osposobljavanja.
Vijećnik Kovač, radi se o tome da iskustvo ostalih škola na području grada su takva da oni
koriste pripravnike, udruge su aplicirale projekte i dobili su sredstva, jedan dio se financira iz
tih projekta. Na žalost imamo velikih potreba, jer djeca bez tuđe pomoći ne mogu.
Zamjenik načelnika, znamo za to, ali škola nije uputila nikakav zahtjev za još jednog
asistenta.
Vijećnik Drabić, od samog početka sam ogorčen da se mimo odluka Vijeća potpisuju
nekakvi ugovori i temeljem toga ne mogu imati povjerenje.
Vijćenik Pilić, stavka oko specijalističkih pregleda, a koje obavljaju mještani Strahoninca u
poliklinici „Medikol“, zanima me na koji način mještani mogu ostvariti pregled.
Načelnik, to se dostavilo kako je bilo do sada, račun treba donijeti i to se sufinancira.
Zver Miljenka, sufinancira se 50% , znači dođe se u „Medikol“, kaže se da ste sa područja
Općine Strahoninec, sufinanciraju se razni pregledi, ultrazvuk, dezintomentrija, „Medikol“
nam pošalje račun i popis ljudi koji su bili na pregledu.
Vijećnik Lepen, kako smo mi tek sad to saznali.

Predsjednica vijeća, to vam postoji već sedam godina.
Predsjednica je zaključila raspravu i dala Izvješće Načelnika od 28.05. do 31.12.2013.
godine na glasovanje.
Predsjednica je konstatirala, 8 vijećnika PROTIV, 1 SUZDRŽANI i 3 vijećnik ZA.
Predsjednica vijeća, predlaže da će se 5.,6., 7. točka glasati pojedinačno, a rasprava će se
objediniti. Materijale ste dobili u prilogu, otvaram raspravu po svim točkama.
Predsjednica konstatira da nema rasprave i predlaže glasovanje, za Izvješće o
izvršavanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Konstatiram jednoglasno.
Dajem prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture koje se financiraju iz komunalne naknade za 2013. godinu.
Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture koje se financiraju iz komunalne naknade za 2013. godine prihvaćena je
jednoglasno.
Dajem Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju socijalnog programa za 2013. godine.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju socijalnog programa za 2013. godine
prihvaćena je jednoglasno.
Prelazimo na 8. točku Dnevnog reda.
Prihvaćenje Izvješća o provođenju plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu.
Predsjednica vijeća, otvaram raspravu.
Načelnik, količina se malo povećala u odnosu na 2012. godinu.
Predsjednica vijeća, samo napominjem, u ovom Izvješću navedeno je „reciklažno“ dvorište,
koristi se temeljem ugovora koji imamo potpisani s Gradom Čakovec o odvozu smeća.
Predsjednica vijeća, je dala Odluku na glasovanje.
Odluka o prihvaćanju izvješća o provođenju plana gospodarenja otpadom za 2013.
godinu prihvaćena je jednoglasno.
Prelazimo na 9. točku Dnevnog reda, donošenje Odluke o zamijeni nekretnine u
vlasništvu Općine Strahoninec i zemljišta u vlasništvu fizičke osobe.
Predsjednica vijeća, dobili ste u prilogu prijedlog Odluke, a pojasnit će i Načelnik, i
Predsjednik komisije koja se sastala u vezano za zemljište, ali prije samog početka ste dobili
Prijedlog odluke koja je temeljena na zakonu.

Predsjednica vijeća, daje riječ Načelniku.
Načelnik, dobili smo zahtjev od Marciuš Zlatka i Nataše u vezi zamjene zemljišta koje se
nalazi u sportskom parku kod škole, k.č. br. 791/9 od 492 čhv i k.č.br 791/5 od 10čhv za
zemljište u odvojku ulice Ivana Hižmana, k.č. br 316/115 veličine 228 čhv. Oni već od 1988.
godine traže zamjenu, s obzirom da sad Strahoninec ima zemljište za zamjenu, poslali su nam
zahtjev.
Predsjednica vijeća, u prilogu ste dobili katastarske čestice, izvode i iz GIS-a izvađene slike
da vidite. Mislim da svi znamo koje su to lokacije, komisija se sastala bili smo prisutni i ja i
Načelnik, razmatrali smo između ostalog i druge zahtjeve, ali samo je ova točka došla na
Dnevni red. Molim Predsjednika komisije da objasni točku.
Predsjednik komisije Drabić, iznosi zaključak Komisije, Komisija je suglasna da se izvrši
zamjena katastarskih čestica 791/9 i 791/5 ukupne veličine 502 čhv, za katastarskučesticu
316/115 veličine 228 čhv. Bitno je napomenuti da se mijenja zemljište za zemljište, a ne čhv
za čhv.
Predsjednica vijeća, otvorila je raspravu.
Načelnik, napominje da je k. č. br. 791/5 ne postoji na katastru jer je kod izmjere ugrađena u
k.česticu Poljske ulice.
Vijećnica Tompoš, ako su ponudili, te čestice znači da postoje.
Predsjednica vijeća, postoji samo jedna čestica, predlažem da ostavimo odluku s dvije, ako
su nam ponudili dvije čestice, ako postoji samo jedna, provest će se samo jedna.
Predsjednica vijeća, dala je na glasovanje Odluku o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine i
nekretnine u vlasništvu fizičke osobe.
Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine i zemljišta u vlasništvu fizičke osobe
prihvaćena je jednoglasno.
Predsjednica vijeća, prelazimo na 10. točku Dnevnog reda, Donošenje Odluke o
proglašenju javnog dobra u općoj upotrebi.
Predsjednica vijeća daje riječ Načelniku.
Načelnik, prema Zakonu o nerazvrstanim cestama moramo upisati ceste u katastar i
gruntovnicu, to sad za nas radi tvrtka „Girus“, on će snimiti te ceste, da svaka cesta dobije
broj čestice, Odluka se donosi da se može sprovesti do kraja upis cesta.
Predsjednica vijeća je otvorila raspravu te se javlja za riječ.
Predsjednica vijeća, znam sve o toj problematici, mislim bezobrazno bi bilo da ne znam, jer
smo imali velikih problema, imamo još dan danas ogromne probleme jer zadnjim izmjerama
koje su bile izvršene u vrijeme Mađarske 1907. godine, nove izmjere Strahoninec nema.
Obzirom da je to jako osjetljivo i da građane bez tih izmjera ne mogu niti graditi niti dobiti
građevinsku dozvolu, ali prije je bila mogućnost da se izvrše kompletne katastarske izmjere ili

građevinskog ili poljoprivrednog dijela, stajalo je oko 5 milijuna kuna, a to mi nismo mogli
sufinancirati bez sudjelovanja ili potpunog financiranja EU te izvršiti. Ono kaj ste dostavili
Načelniče meni je to sve razumljivo, vidim ja da je to bio natječaj i dano je ljudima na uvid.
Da li je to formiranje ovih postojećih cesta, elaborata nitko nije vidio ne znam „od kud do kud
to ide“, izostala je suradnja, znam kakvi su problemi s postojećim stanjima kakvi su problemi
dok se ljudima uzima ispred kuće. Ako ljudi vide mogućnost zarade onda traže obeštećenje
ono kaj su ne morali dati ili kaj su „prosili“ tadašnju mjesnu zajednicu dajte mi „potegnite
cestu sam kaj dobim hižu“, jasno tada su bili drugačiji zakoni, nismo upoznati s kakvim
problemima se suočavamo kao Općina, da li ima problema, da li ima zahtjeva za obeštećenje,
ovo mi dođe kao knjiženje preko svih privatnih vlasništva jer nam zakon to sad omogućava.
Načelnik, da zakon nam to omogućava.
Predsjednica vijeća, što ćemo mi s tim dobiti, ljudi neće morati ići na potpis, bilo koji
stanovnik, ja to nisam prva znala, ostala sam „frapirana“ kad sam čitala odluku, mi ćemo to
napraviti zakon nam to omogućava, koga budu „vesili“ mene Vas i se nas, ja neću biti
odgovorna za to, a nisam upoznata s ničim. To nisu mali problemi, moramo se dogovoriti
moramo se dogovoriti, napraviti koncenzus, kako ćemo se postaviti prema ljudima, možda će
neki od vijećnika tražiti naknadu za oduzetu imovinu, Općina Strahoninec nikad nikom ništa
nije plaćala, ali ćemo imati sudske sporove, u Zakonu jasno piše da građani na temelju te
odluke mogu pokretati postupke za sudske sporove za obeštećenje zemlje, mi ćemo morati to
platiti, mi nemamo odluku o nerazvrstanim cestama koju moramo donijeti, u kojoj treba biti
navedeno na koji način se ceste koji nisu proglašene, mora se sve temeljiti na toj odluci, gdje
se spominje evidencija ceste, nadležnosti , odlučivanja i uređivanje i sve ostalo, bez obzira što
nemamo odluke, bez dovoljno parametri koje nemam, predlažem skidanje točke s Dnevnog
reda.
Vijećnik Zdolec, ja sam već sad razgovarao s ljudima koji govore da ne budu dali, neću
imenovati, trebalo bi reći ljudima kaj se događa, napraviti javnu raspravu.
Načelnik, rasprava je bila objavljena u novinama, svaki je imao pravo sudjelovati u njoj.
Predsjednica vijeća, dok Vi to objavite u novinama ljudi ne vide i mi kao vijećnici nismo
znali, da je javna rasprava, i to tak osjetljivo pitanje, ovo je zakonsko oduzimanje vlasništva.
Načelnik, zakon nam dozvoljava oduzimanje bez naknade.
Predsjednica vijeća, ljudi su upoznati, ali ja nisam, to se mora sprovesti, ja to mičem s
Dnevnog reda, moramo se jedan dan sresti da vidimo elaborate i kaj je to da to odgodimo za
drugo vijeće.
Vijećnik Vincetić, tko izdaje dozvole za postavljanje ograde?
Predsjednica vijeća, urbanizam.
Vijećnik Vincetić, i što u urbanističkom planu Strahoninca piše?
Predsjednica vijeća, bočna ograda 1,6.
Predsjednik Vincetić, koliko od osi ceste?

Načelnik, ovisi o cesti.
Vijećnik Vincetić, da li je potrebno imati papir za gradnju ograde?
Predsjednica vijeća, do 1,6, ne?
Vijećnik Vincetić, znači da ja mogu ograditi svoju parcelu kako hoću.
Predsjednica vijeća, predlažem da 10. točku Dnevnog reda mičem. Tražim od Načelnika da
za tjedan ili dva, nebitno , pozove vijećnike, ne Vijeće, ako je moguće samo konstruktivni
sastanak da vidimo da si pojasnimo i da vidimo sve elaborate, za što ćemo braniti stajalište, za
što ćemo dići ruke jer će nas ljudi pitati.
Prelazimo na 11. točku Dnevnog reda donošenje Odluke o nazivu novootvorene ulice,
spoj Čakovečke i Poljske.
Predsjednica vijeća, danas je Komisija imala sastanak, molim Predsjednicu da obavijesti o
prijedlozima.
Vijećnica Zlatarek, Predsjednica komisije, danas smo se sastali, iz nekoliko prijedloga
iznjedrila su se dva prijedloga koje dajemo Vijeću na glasanje, jedna bi bila ulica Katarine
Zrinski, a druga Crkvena ulica.
Predsjednica vijeća, dva prijedloga, dat ću oba dva prijedloga na glasanje, imali ste različita
mišljenja.
Vijećniva Zlatarek, Predsjednica komisije, ostali prijedlozi su bili 09. siječanj 1919.
godine, drugi prijedlog je bila ulica Marije Pomoćnice, treći prijedlog Crkvena ulica i četvrti
prijedlog ulica Katarine Zrinski.
Predsjednica otvara raspravu.
Vijećnik Topolnjak, prijedlog Katarine Zrinski ima jedna „kvaku“, ja sam razgovarao s
ravnateljem muzeja, u jednom razgovoru, po čemu je Strahoninec poznat, što se povijesnoga
događalo, Strahoninec nema povijesnih događaja osim što su bile kurije.
Predsjednica vijeća, bilo bi lijepo da damo ime po ženi, Katarina Zrinski se borila za interese
Hrvatske, bila je pjesnikinja, književnica.
Vijećnik Pilić, ja sam za dio od ona dva prijedloga, to sa Zrinskima stoji to nema spora, po
mom skromnom mišljenju Zrinski su sve posvuda. Onaj datum koji sam dao kao prijedlog,
nije neuobičajeno da se ulica nazove po nekom datumu koji je važan za zajednicu. Taj datum
u Međimurju nije iskorišten, drugo taj datum Međimurci ne znaju to je slabo poznata
činjenica, a izuzetno važna, na taj datum 9. siječnja su se Međimurci oglasili i izrazili volju da
ne ostanu pod Mađarskom i to se dogodilo na Franjevačkom trgu, skupili se 10 tisuća ljudi.
Vijećnica Poljanec, Katarina Zrinski osim što je bila povijesna ličnost ona je i književnica.

Predsjednica vijeća, dajem na prihvaćanje prijedlog, mi smo tražili „Strahoninske žene“, to
je bila „Magdica“ koja je čuvala tradiciju, nismo mogli doći do nekih podataka, onda smo išli
na utjecajne žene, Katarina Zrinski je bila pametna i mudra žena koja se borila za slobodu.
Vijećnica Tompoš, ja sam nikad ne bila sklona fenimizmu, mislim da smo dali ulicu po
branitelju, mislim da imamo ljude koji su puno dali za ovu Općinu u proteklih pedesetak
godina, mislim da bi Komisija mogla ubuduće prelistati papire, koliko znam bile su i žene
koje su jako puno napravile u smislu razvoja.
Predsjednica vijeća, dala je na glasovanje dva prijedloga:
1.Ulica Katarine Zrinski
Prijedlog je prihvaćen 8 ZA i 3 PROTIV
1. Crkvena ulica
Tri vijećnika su ZA , jedan vijećnik SUZDRŽAN za oba prijedloga.
Predsjednica vijeća, gospodo zahvaljujem, iscrpili smo Dnevni red, prelazimo na ostala
pitanja.
Predsjednica vijeća, daje riječ vijećniku Drabiću.
Vijećnik Drabić, ja bi samo predložio Načelniku, da formira komisiju za bilo koje natječaje
koji će se provoditi.
Predsjednica vijeća, mi formiramo komisije.
Vijećnik Drabić, onda dobro, neka Vijeće formira komisiju za natječaje. Htio bi reći za
problem ispuštanja fekalija u šahtove od kanalizacije. Također želim iskoristiti priliku da Vas
informiram za je državno natjecanje u informatici završeno, da smo prvi u državi opet u
jednoj teškoj kategoriji treću godinu za redom, osvojili smo prvo i četvrto mjesto.
Predsjednica vijeća je čestitala.
Vijećnica Tompoš, to su naša djeca iz Strahoninca.
Vijećnik Drabić, pa nisu iz Strahoninca oni su članovi udruge MIS, trebalo bi poticati rad u
školi što je jako teško napraviti, mislim na suradnju s školom.
Vijećnik Vincetić, htio sam čestitati tebi i gospodinu iz Gimnazije, ali me razočarala jedna
druga stvar, rezultati učenika Osnovne škole Strahoninec na županijskim natjecanjima, mene
zanima što se događa u Osnovnoj školi Strahoninec, molim Vas lijepo uzmite si podatke,
koliko je učenika iz škole Strahoninec bilo na županijskim natjecanjima i koje rezultate su
postigli.
Vijećnik Drabić, dozvolite mi malo da budem ja na svoju ruku, ja neću reći ništa loše, ja se
hoću asocirati, ja sam radio do 2000. godine u školi u Strahonincu i tad smo bili državni
prvaci.

Vijećnik Vincetić, ja sam Dejanu čestitao ali mi je krivo što je to dijete iz Šenkovca, a ne iz
Strahoninca. Među prvih deset učenika na natjecanjima nema nikoga iz Strahoninca.
Vijećnik Pilić, situacija oko škole je blago rečeno čudna, recimo s pozicije svoje struke mogu
reći da sam bio razočaran u studenom mjesecu kad je bilo obilježavanje dana pada Vukovara,
kad je to u Strahonincu obilježeno, da ne velim nikako, dok sam čuo da je u tome sudjelovala
Osnovna škola Strahoninec, i da su to obilježili, tako da sam ja dva dana obilazio dio gdje su
spomenici i pitao se tko je to napravio na taj način, onda sam iz razgovora saznao da su to
učenici iz škole radili pod nekim polu nadzorom, vrlo neprofesionalno i na sramotu nas i
škole. Nešto se čudno događa.
Vijećnik Zdolec, 03. svibnja ove godine održavaju se Prvomajske igre, organizira ih KUD, ja
bi ako je moguće da svaka stranka koja je zastupljena u Općinskom vijeću, dođe u svojim
bojama i sudjeluje na igrama.
Vijećnik Kovač, ja bi se vratio na školu da li je dobro ili nije dobro, mene kao građanina to
zanima, s obzirom da sam bio član Školskog odbora mislim da znam što govorim, fokusiramo
se na dobivanje licence od strane Centra izvrsnosti, vjerujem da postoji prostora za rad jer
djeca to zaslužuje, samo treba s njima raditi.
Vijećnica Tompoš, više puta sam predlagala bivšem ravnatelju suradnju sa učiteljima, da
djecu uključe u suradnju sa Općinom na raznim manifestacijama, a ne da se djeca zadržavaju
iza škole i po“ krčmana“ i koriste razne droge i pića. Imam pozitivna iskustva sa školom, ja
sam predsjednica povjerenstva sigurnosti u prometu to je jedna prometno preventivna akcija i
moram reći da djeca iz škole Strahoninec, zahvaljujući jednom profesoru, gospodinu
Tomašiću zaista imaju rezultate (državna, županijska, pa čak i evropska).
Predsjednica vijeća, Osnovna škola Strahoninec je bila rasadnik djece u prirodnim
znanostima, nekada su djeca bila uspješna na svim poljima, a kaj se sada događa.
Vijećnica Poljanec, djeca iz Strahoninca su moji protivnici u natjecanjima ali stat ću u
njihovu obranu, moje dvoje djece je išlo u tu školu Strahoninec i imali su dobre rezultate.
Radi se o nečem drugom, učitelji imaju zaduženja jedan sat DOD-a, to je 35 sati godišnje, ja
sam sasvoje dvije curice odradila 135 sati, pa mi je bila na županijskom 10. Besplatno sam to
odradila, a ovi koji se sad zapošljavaju to ne žele. Da li su upravu ili ne, njihova je stvar, ja bi
rekla da jesu, rijetki su takvi kakvi su stariji učitelji.
PREDSJEDNICA VIJEĆA NAPOMINJE DA SE SJEDNICA ZAVRŠAVA U OSAM SATI I
ČETRDESET DVIJE MINUTE.
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