REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA – 023-01/13-01-01
Ur. broj 2109-23-01/13-01
Strahoninec 27.06.2013.

ZAPISNIK
Sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Strahoninec održane dana
27.06.2013. godine s početkom u 18 sati, u vijećnici Općine Strahoninec.
Sjednicu je pozivom klasa 023-01/13-01/57, ur. broj 2109-01-01-13-01 sazvao Predstojnik
Ureda državne uprave u Međimurskoj Županiji gospodin Branimir Posavec mag. iur.
Umjesto predstojnika Ureda državne uprave sjednicu je otvorio predstavnik Ureda državne
uprave gospodin Milorad Novković mag. iur.

Sjednici su prisustvovali svi predstavnici stranaka sa osvojenim mandatima na proteklim
Lokalnim izborima i to:
Sanja Krištofić, Dejan Drabić, Darinka Tompoš,Rajko Lukman, Dragan Zdolec, Cvetan
Kovač, Svjetlana Zlatarek, Jasmnika Poljanec, Dražen Vidović, Mario Topolnjak, Franjo
Lehkec, Markus Pilić, Vladimir Lepen
Sjednici su prisustvovali i načelnik Općine Strahoninec Franjo Lehkec , zamjenik načelnika
Općine Strahoninec Josip Šipek, te Štefanija Tkalčec koju je Općinska organizacija HSS
predložila za zamjenu u Općinskom vijeću umjesto načelnika Franje Lehkeca.
Sjednicu je otvorio gospodin Milorad Novković i predložio Dnevni red koji je dat u pozivu.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je za konstituirajuću sjednicu utvrđeni slijedeći
DNEVNI RED
1.Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- svečana prisega članova općinskog vijeća
3. Izbor odbora za izbor i imenovanje.
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća.
1. Utvrđivanje kvoruma.
Gospodin Milorad Novković je prozivanjem vijećnika koji su osvojili mandate konstatirao da
su prisutni svi vijećnici koji su osvojili mandate na izborima koji su provedeni 19.05.2013.

Ad1 )
Gospodin Lukman predložio je članove Mandatne komisije; Svjetlana Zlatarek predsjednica,
Dragan Zdolec član, Mario Topolnjak član.
Predlagatelja su u prijedlogu podržali 8 vijećnika.
Javnim glasovanjem Općinsko vijeća Općine Strahoninec, jednoglasno je prihvatilo
Mandatnu komisiju u sastavu
1. Svjetlana Zlatarek – predsjednik
2. Dragan Zdolec
- član
3. Mario Topolnjak – član
Ad2)
Predsjednica Mandatne komisije Svjetlana Zlatarek podnijela je slijedeće izvješće:
Mandatno povjerenstvo je pregledom izbornog materijala utvrdilo da su isti provedeni na
zakonit način.
Da je sukladno Zakonu Franjo Lehkec podnio ostavku na mandat u vijeću zbog
nespojive funkcije te da je ovlašteni predlagač HSS odredio zamjenu i to:
Štefaniju Tkalčec
Komisija je utvrdila da je Dražen Vidović stavio svoj mandat na mirovanje, a
ovlašteni je predlagač HSLS predložio zamjenu Zdravka Vincetića
Mandatna komisija je predložila da se verificiraju mandati slijedećim vijećnicima:
1. Sanja Krištofić
2. Dejan Drabić
3. Darinka Tompoš
4. Rajko Lukman
5. Dragan Zdolec
6. Cvetan Kovač
7. Svjetlana Zlatarek
8. Jasminka Poljanec
9. Zdravko Vincetić
10.Mario Topolnjak
11.Štefanija Tkalčec
12.Markus Pilić
13.Vladimir Lepen
Javnim glasovanjem i bez rasprave Općinsko vijeće Strahoninec prihvatilo je izvješće
Mandatne komisije.
Uvidom u rezultate provedenih izbora utvrđeno je da je Sanja Krištofić, nositeljica liste
političke stranke koja je osvojila najviše mandata na izborima.
Sanja Krištofić je predsjedavatelj konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Općinskog
vijeća.
Predsjedavateljica Sanja Krištofić nastavila je dalje voditi konstituirajuću sjednicu
Općinskog vijeća.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Strahoninec.

Predsjedavateljica Sanja Krištofić pročitala je tekst prisege na koji su vijećnici riječju
PRISEŽEM dali svečanu prisegu.
Prisegu je dalo 12 nazočnih vijećnika. Zdravko Vincetić , nije bio prisutan konstituirajućoj
sjednici pa će svečanu prisega dati na slijedećoj sjednici vijeća.
Ad3)
Gospodin Rajko Lukman predložio je članove Odbora za izbor i imenovanje.
Prijedlog :Rajko Lukman za predsjednika Jasminka Poljanec za člana i Mario Topolnjak za
člana.
Predlagatelja su u prijedlogu podržala 8 članova Općinskog vijeća,
Javnim glasovanjem je utvrđeno da je Obor za izbor i imenovanje, prihvaćeno jednoglasno u
sastavu.
Rajko Lukman – predsjednik
Jasminka Poljanec - član
Mario Topolnjak – član
Ad) 4
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine Strahoninec.
Gospodin Rajko Lukman predložio je za predsjednicu Općinskog vijeća Sanju Krištofić za I
potpredsjednika općinskog vijeća Darinku Tompoš, za II potpredsjednika općinskog vijeća
Markusa Pilića.
Predlagatelja su u prijedlogu podržala 8 vijećnika Općinskog vijeća.
Predsjedavatelj je dao na glasanje svaki prijedlog pojedinačno
Prijedlog za Predsjednicu vijeća prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 4 suzdržana od prisutnih
12 vijećnika.
Nakon glasovanja za predsjednicu vijeća gospodin Lukman Rajko je zatražio pauzu. Vijećnici
SDP-a napustili su sjednicu. Nakon kratke pauze vijećnici su se vratili i sjednica je
nastavljena.
Predsjedavateljica Sanja Krištofić konstatirala je da je za predsjednicu Općinskog vijeća
Općine Strahoninec, izabrana Sanja Krištofić.
Predsjednica Općinskog vijeća dala je prijedlog za I potpredsjednika Općinkog vijeća na
glasovanje.
Prijedlog za potpredsjednika vijeća je prihvaćen sa 8 glasova ZA i četiri glasa suzdržana od
prisutnih 12 vijećnika. .
Predsjednica je konstatirala da je za Potpredsjednika vijeća izabrana Darinka Tompoš.
Predsjednica Općinskog vijeća daj je prijedlog za II potpredsjednika Općinkog vijeća na
glasovanje.
Prijedlog za potpredsjednika vijeća je prihvaćen sa 4 glasa ZA i 8 glasa suzdržana od
prisutnih 12 vijećnika. .
Predsjednica je konstatirala da je za II Potpredsjednika vijeća predloženi kandidat nije
izabran.

Na samom kraju konstituirajuće sjednice Predsjednica općinskog vijeća zahvalila se na
ukazanom povjerenju i zaželjela Vijećnicima ugodan rad u predstojećem mandatu
Općinskog vijeća.
ZAPISNIČAR
Miljenka Zver

Predsjedavatelj:
Milorad Novković mag. iur.
______________________
Predsjedavateljica:
Sanja Krištofić
______________________
Predsjednica Općinskog vijeća
Sanja Krištofić
_____________________

