REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/13
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 24. listopad 2019. godine
IZVOD IZ ZAPISNIKA
13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 22. listopada 2019. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/13, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 17. listopada 2019. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dražen Vidović, Mario Topolnjak, Nadica
Jelaš, Zdravko Vincetić, Markus Pilić, Andreja Bekina, Sanja Krištofić, Petra Horvatić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Hranilović Miškec, viša referentica Silvija Žižek i
referentica za računovodstvo i financije Miljenka Zver.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i
službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec te je svima zaželio uspješan i
konstruktivan rad.
Konstatiranjem kvoruma prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjednik
Općinskog vijeća otvorio je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je aktualni sat.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
2. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata
- predlagatelj Odbor za socijalna pitanja i stipendiranje studenata
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Strahoninec za 2019. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
4. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec
- predlagatelj Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
5. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec
- predlagatelj Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
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Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je prisutne vijećnike o dopuni Dnevnog reda 13. sjednice s
prijedlogom Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec te se takav daje na
usvajanje.
Prije izglasavanja predloženog Dnevnog reda, u ime Kluba vijećnika SDP-a vijećnica Nadica Jelaš
molila je objašnjenje vezano uz sazivanje sjednice, odnosno koji su razlozi sazivanja sjednice obzirom
da je posljednja sjednica održana 12. rujna 2019.
Općinski načelnik je pojasnio razlog sazivanja sjednice (donošenje nove Odluke o stipendiranju
studenata kako bi se mogao raspisati javni natječaj za dodjelu stipendija te rješavanje osobnih
dokumenata obitelji koja živi u novoj ulici).
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik 12. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Zapisnik 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćen je
JEDNOGLASNO
Ad. 2. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata
Predsjednik Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje studenata Markus Pilić, Odbor je izradio
prijedlog Odluke o stipendiranju koja je u odnosu na raniju Odluku pojednostavljena u smislu potrebne
dokumentacije. U odnosu na prijedlog koji ste dobili u materijalima, postoje određene promjene. U
članku 4. stavku 1. riječ „jednom“ se briše, iza riječi „Općine Strahoninec“ dodaje se „te na službenoj
Internet stranici Općine Strahoninec“. U članku 5. stavku 1. riječ „područja“ se briše i stavlja se riječ
„prebivalištem“.
U članku 6. navedena je potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija.
Vijećnica Sanja Krištofić, moramo naglasiti da Općina Strahoninec daje stipendije, a ostali gradovi i
općine daju studentske kredite koji se moraju vraćati. Ostali stipendiraju samo pojedine fakultete uz
određeni prosjek ocjena. U Odluci nemamo kriterij prosjek ocjene ni 2,0.
Predsjednik Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje studenata Markus Pilić, uvjet je da su
redovni studenti.
Zamjenik općinskog načelnika, svi redovni studenti moraju položiti godinu, a to se vrlo lako provjeri.
Na županijskoj razini, stipendiraju samo umjetničke akademije i slične fakultete. Općina Strahoninec
dodjeljuje stipendije svim studentima koji zadovoljavaju uvjete.
Vijećnica Nadica Jelaš, iz dva razloga mi je drago što donosimo novu Odluku. Prvo, zbog količine
dokumentacije, a drugo, što Općina daje stipendije, a ne kredite. Bilo bi dobro da veći dio studenata koje
stipendiramo ostane na području Općine. U članku 9. st. 1. stoji da student mora vratiti iznos primljene
stipendije ukoliko mu se dodijeli neka druga stipendija. Zašto vraćati primljenu stipendiju?
Općinski načelnik, i do sada je bilo tako. Studenti vraćaju samo duplirani iznos stipendije.
Vijećnica Petra Horvatić, korisnici državne stipendije dobiju retroaktivno cijeli iznos stipendije. Ja
sam općinsku stipendiju vratila jer sam državnu stipendiju dobila retroaktivno.
Vijećnik Dražen Vidović, u članku 1. stoji da pravo na stipendiju ostvaruju i studenti na
poslijediplomskom studiju. Hoćemo li stipendirati i poslijediplomski studij?
Općinski načelnik, neka ostane formulacija.
Vijećnica Sanja Krištofić, dakle, stipendirati ćemo i poslijediplomske studije? Doktorat?
Predsjednik Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje studenata Markus Pilić, ako će ih i biti,
neće ih biti puno.
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Općinski načelnik, neka ostane formulacija u Odluci, jer ionako Odluku o dodjeli stipendija donosi
Općinsko vijeće.
Vijećnica Andreja Bekina, u članku 1. stoji da se stipendiraju studenti koji studiraju na području
Republike Hrvatske. Više se neće stipendirati studenti koji studiraju u inozemstvu?
Općinski načelnik, u Odluku ćemo dodati i riječ u „inozemstvu“.
Vijećnica Nadica Jelaš, apeliram na izvršnu vlast da se po završetku svih velikih investicija, razmisli
o povećanju mjesečnih iznosa stipendija.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
stipendiranju studenata
Odluka o stipendiranju studenata prihvaćena je
JEDNOGLASNO

Ad.3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Strahoninec za 2019. godinu
Općinski načelnik, 24. ožujka 2019. godine na snagu je stupio novi Zakon o financiranju političkih
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Zakonom je propisano da visina sredstava po jednom
članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od
1.000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima do 3000 stanovnika.
Vijećnica Nadica Jelaš, isplaćuje li se vijećnicima naknada za prisustvovanje na sjednicama?
Referentica za računovodstvo i financije Miljenka Zver, do sad se nije isplaćivalo.
Vijećnica Nadica Jelaš, a predsjedniku Općinskog vijeća?
Referentica za računovodstvo i financije Miljenka Zver, predsjedniku se naknada isplaćuje po
posebnoj Odluci.
Predsjednik Općinskog vijeća, svim vijećnicima će se isplatiti naknada.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog I. izmjena i

dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Strahoninec za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Strahoninec za 2019. godinu prihvaćene su
JEDNOGLASNO
Ad.4. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike Općinskog vijeća Općine Strahoninec da će se
rasprava voditi za točku 4. i 5. objedinjeno, a glasati za svaku točku pojedinačno.
Predsjednica Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Andreja
Bekina, Odbor se sastao jučer, s Dnevnim redom o određivanju imena ulica na području Općine
Strahoninec, odnosno ulice koje spajaju Prvomajsku ulicu i ulicu Matije Gupca. Prijedlog imena za ulicu
koja se okomito spaja na Prvomajsku ulicu je Međimurska ulica, a za ulicu koja je položena vodoravno
Vrtna ulica.
Vijećnica Nadica Jelaš, moglo bi se reći da su ovo prihvatljiva imena ulica. Osobno mi je žao što
imamo samo jednu ulicu s ženskim imenom. U mjestima i gradovima imena ulica se daju po zaslužnim
osobama koje su ostavile trag u tom mjestu.
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Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec
Odluka o određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec prihvaćena je
JEDNOGLASNO
Ad.5. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec
Odluka o određivanju imena ulice na području Općine Strahoninec prihvaćena je
JEDNOGLASNO

Dovršeno u 19:30 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović

Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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