OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC

Strahoninec, 08.12.2009.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 08.12.2009. GODINE
Na temelju čl. 35. Statuta općine Strahoninec i čl. 25. 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 19.00 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Juračić, Cvetan Kovač, Rajko Lukman, Franjo Patafta,
Dario Srnec, Dražen Vidović, Dragan Zdolec.
Sjednici su prisustvovale načelnica i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
županijske vijećnice Darinka Tompoš i Bernarda Topolko , te predstavnici medija lista
Međimurje i Međimurskih novina.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 12 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 19.05 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Vijećnik Patafta Franjo pitao je kolika je plaća Načelnice i Donačelnice i dali dobivaju
naknade u Nadzornim odborima.
Načelnica je odgovorila da je od 7. mjeseca njezina plaća iznosi 7.000,00 kn, pošto je sada
prijavljena na puno radno vrijeme , a do 7 mjeseca je iznosila 3.500,00 kn za pola radnog
vremena.
Za člana nadzornog odbora u Međimurskim vodama ne primam nikakvu naknadu.
Donačelnica za sada ne prima nikakvu naknadu.
Vijećnik Topolnjak Mario postavio je pitanje vezeno na troškova otpremnina i plaća za
djelatnike vrtića Suncokret.
Načelnica je odgovorila da su do sada isplaćene otpremnina za djelatnice Okun, Pongrac,
Horvat i Jagec, do kraja godine Novak, a za slijedeću godinu ostaje Ivana Vučak –Petek koja
je sada na bolovanju, i Maja Vujnović – sindikalni povjerenik.
Do sada je za plaće i za otpremnina isplaćeno 130.000,00 kn u dvanaestom mjesecu još
23.100,00 za plaće i 16.500,00 za otpremninu Novak.

Vijećnik Šipek Josip ; postavio je pitanje kada se sastoji Upravno vijeće vrtića i koji je sastav
upravnog vijeća, koliko članova Upravnog vijeća ima Općina.
Načelnica je odgovorila da je vrtić u najmu i da osnivač saziva Upravno vijeće prema
potrebi, u sastavu Upravnog vijeća vrtića sam ja kao predstavnik Općine, predstavnik
roditelja, predstavnici odgajatelja i predstavnik najmoprimca.
Načelnica ponovno objašnjava da je vrtić u najmu a nije privatiziran.
Vijećnik Drabić Dejan, postavio je pitanje; da li je Općina prodala vrtić ili nije.
Načelnica je odgovorila da je vrtić u našem vlasništvu, on je dat u najam i svaki mjesec za to
dobivamo najamninu.
Vijećnik Vidović Dražen; pitanje da li se u vrtiću obavlja samo predškolska djelatnosti ili se
vrtić daje u podnajam za druge djelatnosti.
Načelnica je odgovorila da se po njezinim saznanjima u vrtiću obavlja predškolska
djelatnost.
Vijećnik Vidović Dražen ; postavio je pitanje; koliko djece ima u vrtiću a koliko u jaslicama.
Vijećnik Vidović postavio je pitanje predsjedniku Vijeća Rajku Lukmanu da li mu je
pripremljem odgovor na pitanje postavljeno na prošlom vijeću.
Predsjednik Vijeća konstatira da pitanje nije u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća konstatira da nema više pitanja i zatvara aktualni sat.
Predsjednik Vijeća predložio je vijećnicima Dnevni red koji su dobili u prilogu.
1. Donošenje Odluke o izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Općine
Strahoninec.
2. Donošenje Odluke o Detaljnom planu uređenja stambene zone iza Poljske ulice u
Strahonincu.
3. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2009.
4. Izvješće revizije i obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2008.
godinu.
5. Donošenje Odluke o promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje odvoz i odlaganje
komunalnog otpada.
6. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2009/2010.
7. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za potvrđivanje popisa birača za
predsjedničke izbore.
8. Ostala pitanja.
Predsjednik je dao Dnevni red na usvajanje.
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Predsjednik vijeća Rajko Lukman je pozvao je gospođu Vesnu Makovec izrađivača PPU i
DPU da da pojašnjenja po oba dvije točke.
Vesna Makovec; skupljena su sva mišljenja i suglasnosti na PPU i DPU , primjedbe koje su
bile date na prethodnim raspravama su prihvaćene.

Nakon svih skupljenih mišljenja i dobivenih suglasnosti predlaže se vijeću da prihvati
prijedlog PPU i DPU.
Predsjednik Vijeća dao je vijećnicima na usvajanje prijedlog Prostornog plana uređenja
Općine Strahoninec.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili PPU Općine Strahoninec.
Predsjednik vijeća dao je vijećnicima na usvajanje prijedlo Detaljnog plana uređenja
stambene zone iza Poljske ulice.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili DPU iza Poljske ulice u Strahonincu.
Nakon što su prve dvije točke usvojenje, predsjednik Vijeća dao je na raspravu Zapisnik sa
treće sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
3. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2009.
Uvodničar po ovoj točci je Načelnica Općine.
Iz izvješća je vidljivo da su prihodi i rashodi smanjeni u iznosu od 5.123.267,37 kn.
Prihodi su smanjeni iz razloga što Ministarstvo nije izvršilo svoju obvezu po ugovoru, i nije
došlo do prodaje nefinanicijske imovine.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Šipek, postavio je pitanje, kakva sredstva ima Općine oročena i dobiva za to
kamate.
Načelnica, to su kamate za sredstva koja su na računa Općine i za to se dobiva kamata.
Vijećnik Topoljnjak – što je TV mediji.
Načelnica- ugovor je sklopljen lani,a radi se o promidžbi naselja, udruga i svih aktivnosti
koje se odvijaju u Općini, a krenut ćemo i sa glasilom, koji već ima većina Općina.
Topoljnjak- naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i naknade i naknade
strankama za mandate.
Načelnica, naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela neće biti ni ove godine, a sutra
se isplaćuje strankama za vijećnike.
Županijska vijećnica Tompoš Darinka, moramo upozoriti vijećnike na nastalu situaciju,
održani su razgovori sa Županom i centar bi mogao ići kroz drugi vid financiranja.
Završena je kanalizacija i rekonstrukcija cesta a nije se uzeo ni jedan kredit.
Može se krenuti u akciju, koja se zove centar.
Vijećnik Vidović; formiran je odbor za Proračun i financiranjepa bi bilo dobro da se taj odbor
sastane, smeta me da se u ovo doba recesije plaće toliko povise.
Načelnica, što se tiće plaća i izradi je Pravilnik i sistematizacija radnih mjesta, plaće se nisu
povisile, u ovoj godini imali smo i prijašnjeg zamjenika Načelnice, koji je koristio svoje
zakonsko pravo na 180 dana plaće nakon izbora.

Županijska vijećanica Tompoš, smatram da rasprava ide u krivom smjeru, ako ste primjetili
Lesar je objavio troškove djelatnika po broju stanovnika, mi imamo 86,00 kn po djelatniku ,
negdje na kraju samo Mala Subotica ima manje.
Vijećnik Vidović; ima raznih kriterija po kojim se može odrediti visina plaće.
4.Predsjednik je dao na glasovanje Odluku o prvim izmjenama i dopunama proračuna
Općine za 2009.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2009 godinu
prihvaćen je 8 za i 4 protiv.
5.Izvješće revizije i obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2008.
godinu.
Načelnica je dala uvodno obrazloženje po toj točci.
Rasprave nije bilo.
Izvješće je dano kao informacija.
6.Donošenje Odluke o promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje odvoz i odlaganje
komunalnog otpada.
GKP Čakom Čakovec poslao je prijedlog povećanja cijena odvoza komunalnog otpada.
prijedlog za tjedno skupljanje i odvoz cijena 75,44 i
prijedlog za dvotjedno skupljanje i odvoz cijena bi bila 59,28
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnici su raspravljali o uvjetima, cijenama, i čepiranju kanti kako bi se one odvozile prema
potrebi.
Nakon rasprave predloženo je da ide tjedni odvoz i nova cijena odvoza 75,44.
Potrebno je obavijestiti građane da će se provesti čepiranje kanti.
Predsjednik je dao ovaj prijedlog na glasovanje.
Prijedlog tjednog odvoza smeća je prihvaćen jednoglasno.
7.Donošenje Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2009/2010.
Predsjednica socijalne komisije Jasminka Poljanec obavijestila je vijećnike da je pristiglo
18 zamolbi za dodjelu stipendija, od toga su dvije odbijene, jedna je ponavljač a druga je
apsolvent.
Predsjednica socijalne komisije Jasminka Poljanec, predložila je vijeću da prihvati prijedlog
socijalne komisije za dodjelu 16 stipendija.
Vijećnik Patafta član komisije postavio je pitanje Načelnici, da li će biti sredstava za
stipendije.
Načelnica, svake godine su se rezervirala sredstva, pa će se tako i ove.
Vijećnik Vidović, da li su svi ispunili svoje obveze.
Načelnica, jesu.
Predsjednik Vijeća je predložio Vijećnicima da prihvate prijedlog socijalne komisije.
Prijedlog Odluke za dodjelu stipendije prihvaćen je jednoglasno.

7.Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za potvrđivanje popisa birača za
predsjedničke izbore.
Prijedlog članove povjerenstva
1. Zdolec Dragan – predsjednik
2. Kralj Franjo
3. Šipek Josip
Predsjednik vijeća je predložio da se prihvate predloženi članovi povjerenstva.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili predložene članove povjerenstva.

8.Ostala pitanja.
Predsjednik vijeća je obavijestio vijećnike da je osnovan Klub vijećnika HNS, HSLS i HDZ.
Slijedeći tjedan će biti radno svečana sjednica.
Načelnica, molim članove socijalne komisije da u subotu u devet sati dođu u Općinu kako bi
sa penzionerima podijelili poklon bonove za članove Podružnice umirovljenika koji su stariji
od 75 godina.
Predsjednik vijeća Rajko Lukman obavijestio je članove vijeća da su bili u Orehovici na
susretima i da su se hrabro borili.
Vijećnik Patafta predložio je da bi bilo dobro organizirati sastanak sa obrtnicima sa područja
Općina Strahoninca.
Vijećnik i predsjednik KUD-a Strahoninec pozvao je sve vijećnike da u nedjelju 20.12.2009
godine u 16 sati dođu na priredbu KUD-a.
DOVRŠENO
Zapisničar
Miljenka Zver
Predsjednik vijeća
Rajko Lukman v.r.

