REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/09
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 18. ožujka 2019. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 11. ožujka 2019. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/09, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 06. ožujka 2019. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dragutin Posavec, Dražen Vidović, Mario
Topolnjak, Štefanija Tkalčec, Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Sanja Krištofić (do 19:18), Markus Pilić,
Dejan Drabić, Petra Horvatić, Zdravko Vincetić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Jasna Hranilović, viša referentica Silvija Žižek i referentica za
računovodstvo i financije Miljenka Zver, predstavnici medija.
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 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Prije otvaranja aktualnog sata, predsjednik Općinskog vijeća osvrnuo se na natpise objavljene na
društvenim mrežama te iznio svoj stav oko istog.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Vijećnik Dejan Drabić, rekli ste da ćete pismeno dostaviti sve podatke koje sam tražio.
Općinski načelnik, odgovori su vam dostavljeni.
Vijećnik Dejan Drabić, govorim o podacima vezanim uz plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Suncokret,
te o analitičkim karticama i salda konti karticama.
Općinski načelnik, sve što smo morali dati, dali smo.
Vijećnik Dejan Drabić, sustavno kršite Statut, te mogu ustvrditi da se radi o prikrivanju korupcije i
nepotizma. Predsjedniče Općinskog vijeća, vi podržavate takav sustav?
Predsjednik Općinskog vijeća, na prošloj sjednici razgovarali smo o transparentnosti rada Općine.
Vijećniče Drabić, vaše izražavanje ne doliči vijećniku.
Vijećnik Dejan Drabić, da li ćete dati podatke?
Predsjednik Općinskog vijeća, dati ćemo.
Vijećnik Dragutin Posavec, vezano uz otvaranje ulice „spoj Matije Gupca i Prvomajske ulice“, u
kojoj fazi je isto, te zašto se opet pokreću pregovori s vlasnicom zemlje u tom dijelu? Da li je istina da
će se prvo otvoriti ulica iza Poljske, a na uštrb „spoja Matije Gupca i Prvomajske ulice“?
Općinski načelnik, za otvaranje ulice „spoj Matije Gupca i Prvomajske ulice“ dobivena je
građevinska dozvola, izrađuju se projekti za uvođenje vodovoda i kanalizacije. Ulica iza Poljske je još
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daleko od otvaranja. Bilo je ideja da se još jednom razgovara s vlasnicom za otkup zemljišta, pod
razumnim uvjetima.
Vijećnik Dragutin Posavec, zašto će se još jednom s njom razgovarati? Vjerojatno ona očekuje veći
iznos.
Općinski načelnik, vlasnici se može ponuditi samo iznos sukladno procjeni vrijednosti zemljišta.
Vijećnica Nadica Jelaš, kada će početi izgradnja pješačkih staza u Prvomajskoj ulici i ulici Marka
Kovača?
Općinski načelnik, izgradnja pješačkih staza prijavljena je na LAG-ov natječaj. O rezultatima
natječajima više zna vijećnica Sanja Krištofić.
Vijećnica Sanja Krištofić, rezultati će se znati otprilike za 4 mjeseca.
Vijećnica Nadica Jelaš, da li vam je poznato i kakav je vaš stav oko pojavljivanja kukastih križeva i
ružnih natpisa po naselju? U Klubu SDP-a to doživljavamo kao izraz grube netolerancije.
Općinski načelnik, o događajima sam odmah ujutro obavješten. Komunalni redar je odmah izašao na
teren te otklonio obilježja, gdje je to bilo moguće. Također, o cijelom događaju je obavještena i
policija.
Vijećnik Nadica Jelaš, iskreno se nadam da se radi o nekom obijesnom tinejdžeru te da će isti biti
kažnjen.
Vijećnik Dejan Drabić, u kojoj fazi je uvođenje superbrzog interneta?
Zamjenik općinskog načelnika, ranije smo rekli da ćemo provesti anketu. Ista je pripremljena, te će
se ona podijeliti svim kućanstvima. Iz nje će se vidjeti zainteresiranost mještana.
Vijećnik Dejan Drabić, zar ne smatrate da je superbrzi Internet prioritet s obzirom na vrijeme u
kojem živimo? Anketa može biti i u elektronskom obliku.
Zamjenik općinskog načelnika, postoji više opcija. Cilj je uložiti što manje sredstava.
Vijećnik Dragutin Posavec, da li se zna okvirna cijena priključka?
Zamjenik općinskog načelnika, teško je govoriti o cijeni budući operateri ne žele govoriti o
cijenama. U anketi će biti moguće naznačiti iznos kojeg mještani žele izdvojiti.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik općinskog vijeća zatvorio je aktualni sat.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu Dnevnog reda, 8. točku, „Prijedlog Odluke o
osnivanju Dječjeg vrtića „Suncokret“.
Dopuna Dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
2. Prethodna suglasnost na I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Suncokret
- predlagatelj Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec
- predlagatelj općinski načelnik
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Strahoninec za 2018. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provođenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
6. Prijedlog Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za 2019. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
7. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za
2019. godinu
- predlagatelj općinski načelnik
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Suncokret“
- predlagatelj općinski načelnik
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
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Ad 1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik 8. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec prihvaćen je sa
12 ZA
Ad. 2. Prethodna suglasnost na I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Suncokret
Vijećnik Dražen Vidović, potrebno je izmijeniti članak 52. Statuta tako da isti glasi da ravnatelja
Dječjeg vrtića Suncokret imenuje i razrješava općinsko vijeće. Sada u članku stoji da isto radi općinski
načelnik.
Vijećnica Nadica Jelaš, Klub vijećnika SDP-a ima nekoliko pitanja. Naime, iako ovu izmjenu
smatramo demokratizacijom, postavljamo si pitanje kakve veze ima ova suglasnost s posljednjom
točkom Dnevnog reda, odnosno Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića Suncokret? Formalno, vrtić još
nije ni osnovani. Također, da li je točna informacija da je ravnateljica Dječjeg vrtića imenovana? Ako
je imenovana, kako je imenovanje izvršeno, po starom Statutu ili novom?
Općinski načelnik, ravnateljica nije imenovana. Imenovati će je Općinsko vijeće.
Vijećnik Dražen Vidović, postupak izbora ravnatelja je u tijeku. Općinsko vijeće će imenovati novu
ravnateljicu, sukladno izmjenama i dopunama Statuta.
Općinski načelnik, dječji vrtić je osnovan 1998. godine, ova nova Odluka je usklađenje sa zakonskim
odredbama.
Vijećnik Dejan Drabić, budući da postoje zle glasine da je nova ravnateljica izabrana, i da se radi o
supruzi jednog od vijećnika, dobra je činjenica što će se izmjenama i dopunama Statuta imenovanje
ravnatelja Dječjeg vrtića Suncokret povjeriti Općinskom vijeću.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Prethodnu suglasnost na
I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Suncokret
Prethodna suglasnost na I. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Suncokret dana je sa
12 ZA
Ad.3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine
Strahoninec
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili predmetno Izvješće.
Vijećnica Nadica Jelaš, iznos od skoro 243.000,00 kuna koje Općina Strahoninec izdvaja je otprilike
jedna desetina izvornog proračuna. Moram reći, to je veliki iznos. Kada se taj iznos stavi u odnos s
aktivnostima DVD-a, vidi se određeni nesrazmjer. Činjenica je da je Zakon o vatrogastvu kreiran da
pogoduje vatrogasnim društvima na obali. Mi s kontinenta financiramo gašenje požara na jadranskoj
obali. Smatram da je potrebno pokrenuti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec
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Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec
12 ZA
Ad.4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana unaprjeđenja zaštite od požara
na području Općine Strahoninec za 2018. godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili predmetno Izvješće.
Budući nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec
za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Strahoninec za 2018. godinu
11 ZA
Ad.5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provođenju Plana gospodarenja otpadom za
2018. godinu
Općinski načelnik, u materijalima ste dobili predmetno Izvješće. Na području Općine javnu uslugu
prikupljanja otpada vrši gradsko komunalno poduzeće Čakom.
Zamjenik općinskog načelnika, Općina je uključena u projekt „Kam se koje smeće meče“. U Dječjem
vrtiću i Osnovnoj školi Strahoninec održati će se edukativne radionice.
Predsjednik Općinskog vijeća, smatram da nije prikladno što Čakom na blagdane i praznike vrši odvoz
smeća.
Vijećnik Markus Pilić, ako su pojedine lokalne samouprave zabranile rad nedjeljom, može se i
zabraniti odvoz smeća ako nam to zakonske odredbe dopuštaju.
Budući više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o provođenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu prihvaćena
je sa
11 ZA
Ad.6. Prijedlog Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za 2019. godinu
Općinski načelnik, sukladno članku 13. stavku 6. Zakona o zaštiti požara Općinsko vijeće mora
jednom godišnje usklađivati Plan zaštite od požara za Općinu Strahoninec. Plan zaštite od požara za
Općinu Strahoninec usvojen je 16. rujna 2014. godine na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine
Strahoninec. Plan zaštite od požara za Općinu Strahoninec nije se mijenjao, ali zbog poštivanja
zakonskih odredaba potrebno je donijeti Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu
Strahoninec.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o usklađenju
Plana zaštite od požara za 2019. godinu
Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara za 2019. godinu prihvaćena je sa
11 ZA
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Ad.7. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine
Strahoninec za 2019. godinu
Općinski načelnik, sukladno članku 13. stavku 4. Zakona o zaštiti od požara Općinsko vijeće donosi
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svaku godinu pojedinačno a na temelju Procjene
ugroženosti od požara. Procjenu ugroženosti za područje Općine Strahoninec Općinsko vijeće Općine
Strahoninec prihvatilo je 16. rujna 2016. godine na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2019. godinu
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2019. godinu
prihvaćen je sa
11 ZA
Ad. 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Suncokret“
Općinski načelnik, kao što smo već ranije istaknuli, radi se o usklađenju s postojećim zakonima.
Budući nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o osnivanju
Dječjeg vrtića „Suncokret“
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Suncokret“ prihvaćena je sa

11 ZA

Dovršeno u 19:43 h.
Zapisničar,
Silvija Žižek
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen

5

