REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/21-01/02
URBROJ: 2109/23-01-21-2
Strahoninec, 16. rujna 2021. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 14. rujna 2021. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/21-01/02, URBROJ: 2109/23-03-21-1 dana 09. rujna 2021. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Josip Šipek, Vladimir Lepen, Dražen Vidović, Markus Pilić,
Hrvoje Šlezak, Ivanka Matković, Andreja Bekina, Dejan Balenta, Zoran Topolnjak, Hrvoje Zlatarek i
Jasminka Poljanec
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna
Hranilović Miškec, viša referentica Silvija Žižek i predstavnik medija.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, općinskog načelnika, službenice Jedinstvenog upravnog odjela i
predstavnika medija Općine Strahoninec te je svima zaželio uspješan i konstruktivan rad.
Konstatiranjem kvoruma prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjednik
Općinskog vijeća otvorio je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Tijekom aktualnog sata pitanja općinskom načelniku postavljali su vijećnici Kluba Nezavisne liste
Matija Posavec – Centar, i to Dejan Balenta i Zoran Topolnjak.
Odgovore na pitanja vijećnika općinski načelnik dostaviti će u pismenom obliku.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik općinskog vijeća zatvorio je aktualni sat.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
2. Svečana prisega vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec
3. Svečana prisega općinskog načelnika
4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
Općine Strahoninec
- predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja
5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća
Općine Strahoninec
- predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja
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6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje
studenata Općine Strahoninec
- predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja
7. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od
elementarnih nepogoda na području Općine Strahoninec
- predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja
8. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i
provođenje natječaja u Općini Strahoninec
- predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja
9. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
- predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja
10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju savjeta za potrošače Općine Strahoninec
-predlagatelj općinski načelnik
11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine
Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
12. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu
- predlagatelj općinski načelnik
13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara
- predlagatelj općinski načelnik
14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
15. Izvješće o stanju provedbe plana unaprjeđenja zaštite od požara na području općine Strahoninec za
2020. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
16. Prijedlog prethodnog prijedloga o imenovanju člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.
- predlagatelj općinski načelnik
17. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Strahoninec
- predlagatelj Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Hrvoje Šlezak je zamoli da se u zapisniku s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Strahoninec izmijeni riječ „uspješniju“ u „uspješnu“ u nazivu političke stranke.
Zapisnik 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec usvojen je
JEDNOGLASNO
Ad. 2. Svečana prisega vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Svečanu prisegu vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec položio je vijećnik Hrvoje Zlatarek.
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Ad.3. Svečana prisega općinskog načelnika
Svečanu prisegu položio je općinski načelnik Franjo Lehkec.
Ad.4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog
vijeća
Vijećnica Ivanka Matković, u ime Odbora za izbor i imenovanja predložila je Lepen Vladimira, Šipek
Josipa i Zlatarek Hrvoja za članove Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća.
Budući nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o izboru
predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća
usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad.5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog
vijeća Općine Strahoninec
Vijećnica Ivanka Matković, u ime Odbora za izbor i imenovanja predložila je Topolnjak Maria,
Vidović Dražena i Pilić Markusa za članove Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine
Strahoninec.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o izboru
predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine
Strahoninec usvojena je sa
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Ad.6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalna pitanja i
stipendiranje studenata Općine Strahoninec
Vijećnica Ivanka Matković, u ime Odbora za izbor i imenovanja predložila je Pilić Markusa, Bekina
Andreju i Tompoš Grabrović Višnju za članove Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje studenata.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o izboru
predsjednika i članova Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje studenata Općine Strahoninec
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalna pitanja i stipendiranje studenata
Općine Strahoninec usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad.7. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i procjenu štete
od elementarnih nepogoda na području Općine Strahoninec
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Vijećnica Ivanka Matković, u ime Odbora za izbor i imenovanja predložila je Šipek Josipa, Blajda
Sabrinu i Horvat Petru za članove Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda
na području Općine Strahoninec
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o izboru
predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda na području
Općine Strahoninec
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih
nepogoda na području Općine Strahoninec usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad. 8. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za procjenu, prodaju i kupnju
imovine i provođenje natječaja u Općini Strahoninec
Vijećnica Ivanka Matković, u ime Odbora za izbor i imenovanja predložila je Topolnjak Maria,
Matković Ivanku i Balenta Dejana za članove Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i
provođenje natječaja u Općini Strahoninec
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Suncokret
Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i
provođenje natječaja u Općini Strahoninec usvojena je
JEDNOGLASNO

Ad. 9. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalnu djelatnost,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Strahoninec
Vijećnica Ivanka Matković, u ime Odbora za izbor i imenovanja predložila je Šlezak Hrvoja, Bekina
Andreju i Korent Violetu za članove Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Općine Strahoninec
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o izboru
predsjednika i članova Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine
Strahoninec
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša Općine Strahoninec usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad.10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju savjeta za potrošače Općine Strahoninec
Općinski načelnik u savjet potrošača predložio je Matković Ivanku, Lepen Vladimira, Pilić Markusa,
Polišanski Zlatka i Zlatarek Hrvoja.
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Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o osnivanju
i imenovanju savjeta za potrošače Općine Strahoninec
Odluka o osnivanju i imenovanju savjeta za potrošače Općine Strahoninec usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad.11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine
Strahoninec
Općinski načelnik, Općinsko vijeće Općine Strahoninec osniva Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Općine Strahoninec kao radno – savjetodavno tijelo Općinskog vijeća za promicanje ravnopravnosti
spolova na lokalnoj razini sukladno mjerama Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. U
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Strahoninec predloženi su Bekina Andreja, Matković
Ivanka, Pilić Markus, Horvatić Petra i Poljanec Jasminka.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o osnivanju
i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Strahoninec
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Strahoninec
usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad.12. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu
Općinski načelnik, razlozi izmjena i dopuna su izmjena namjene površina planirane za višestambenu
izgradnju u površinu za individualni stambenu izgradnju te izmjena uvjeta gradnje sukladno uvjetima
namjene a na temelju zahtjeva privatnog investitora.
Vijećnik Šlezak Hrvoje zamolio je da se ubuduće prilikom usvajanja izmjena i dopuna odluka
Općinskog vijeća vijećnicima Općinskog vijeća dostavljaju i izvornici odluka koje se mijenjaju zajedno
s grafičkim prilozima.
Vijećnica Poljanec Jasminka je pitala hoće li biti dopuštena gradnja dvojnih stambenih objekata.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o

donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice
u Strahonincu
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone
iza Poljske ulice u Strahonincu usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad.13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
Plana zaštite od požara
Općinski načelnik, zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Zaštitu provode
fizičke i pravne osobe, i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite te
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara
Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od
požara usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad.14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Strahoninec
Općinski načelnik, potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća temelji se na društvenim,
ekonomskim i praktičnim razlozima koji uključuju: identifikaciju rizika, analizu rika te vrednovanje
(evaluaciju) rizika. Procjena rizika donosi se sukladno članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite, Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite,
Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Strahoninec
Odluka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Strahoninec usvojena je
JEDNOGLASNO
Ad.15. Izvješće o stanju provedbe plana unaprjeđenja zaštite od požara na području općine
Strahoninec za 2020. godinu
Općinski načelnik, Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je i usvojilo Procjenu ugroženosti
od požara za područje Općine Strahoninec). Navedena Procjena temelj je za donošenje godišnjeg
provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite od požara za područje Općine Strahoninec za 2020. godinu.
Na temelju Godišnjeg provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite od požara izrađuje se Izvješće o
stanju provedbe spomenutog plana.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Izvješće o stanju provedbe
plana unaprjeđenja zaštite od požara na području općine Strahoninec za 2020. godinu
Izvješće o stanju provedbe plana unaprjeđenja zaštite od požara na području općine
Strahoninec za 2020. godinu usvojeno je
JEDNOGLASNO
Ad.16. Prijedlog prethodnog prijedloga o imenovanju člana Nadzornog odbora Međimurskih
voda d.o.o.
Općinski načelnik, članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. imenuju se srazmjerno
veličini udjela.
Vijećnik Šipek Josip upozorio je na pravopisnu grešku u članku 3. Odluke.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog prethodnog
prijedloga o imenovanju člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.
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Prethodni prijedlog o imenovanju člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. usvojen je
JEDNOGLASNO
Ad.17. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Strahoninec
Vijećnica Bekina Andreja kao članica Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Strahoninec pojasnila je postupak
provedbe natječaja i utvrđivanja prijedloga najpovoljnijih ponuditelja.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Balenta Dejan, Bekina Andreja, Vladimir Lepen, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Hranilović Miškec te općinski načelnik.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Strahoninec
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Strahoninec usvojena je
9 ZA
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Dovršeno u 19:53 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović Miškec
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen
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