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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

 s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 27.02.2017. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 
pozivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2109/24-17-1 dana 24.02.2017. godine. 
 Sjednica je započela u 18:30 sati. 
 Predsjednica OV pozdravila je sve prisutne zamolila pročelnicu da prozove prisutne 

vijećnike. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak,  Anamari Bartolić, 
Dragutin Peter, Dražen Šulj, Marija Janković, Andreas Lisjak i Antonio Frančić. 
 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 8 od 11 vijećnika te da 

postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
Naknadno tokom aktualnog sata načelnice sjednici se pridružila vijećnica Ksenija 

Blagus. 
Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, 

zamjenik načelnice Ivica Kočiš te predstavnik medija g. Velimir Kelkedi. 
 Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
 

Predsjednica OV otvorila je aktualni sat i pozvala  načelnicu  da izvijesti  vijećnike o 
svom radu u razdoblju između dvije sjednice. Načelnica navodi kako je početkom godine 

raspisan natječaj za financiranje udruga i da će najvjerojatnije do kraja tjedna biti završeno 

bodovanje projekata. Općina se kandidirala na natječaj Ministarstva graditeljstva sa dva 

projekta: izrada projektne dokumentacije za sanaciju cesta u naseljima s izgradnjom 
biciklističkih staza i projektom sanacije mrtvačnice, dok je na Ministarstvo regionalnog razvoja 

i fondova EU kandidirana dogradnja dječjeg vrtića. Navodi dalje da aglomeracija Donja 
Dubrava ulazi u završnu fazu te da na dnevnom redu imamo tri točke vezane uz aglomeraciju. 

Na kolegiju načelnika  jedna od tema bili su strukturni fondovi, a vezano na njih su  
djelatnice REDEA-e imale prezentaciju. Iznesena je ideja da se više manjih poljoprivrednih 

proizvođača poveže u zadruge, te je prezentiran projekt za pomagače  djeci s posebnim 
potrebama u školi i vrtiću. Načelnica zaključuje kako naša Općina već otprije sufinancira  

pomagače u školi i vrtiću za  djecu s područja naše općine kojoj su pomagači potrebni.  
Ponovno se vraća na temu aglomeracije i navodi kako je nedavno održan sastanak u 

Međimurskim vodama  s vanjskim suradnicima gdje je uočeno da naša općina spada u male 

općine i da će teret sufinanciranja biti prevelik  za nas te bi se trebao naći novi model da se 
pomogne malim općinama. 

Predsjednica OV zahvaljuje načelnici te otvara raspravu. 
Vijećnik Frančić spominje e-mail kojeg su svi vijećnici primili od službenice Kenđel te 

mu nije jasno kako ona nije stigla za vrijeme dok je radila izraditi izvješće o svom radu s 

udrugama. Načelnica mu odgovara kako joj je početkom listopada rekla da pripremi sve što je 

potrebno za novi natječaj za financiranje udruga, a ona je započela s time tek krajem prosinca, 

a to nije jedini slučaj takvog ponašanja. Što god je odradila, odradila je na način da je netko 

drugi, u najvećoj mjeri ona, ponovno morao sve kontrolirati ili ponovno odraditi. 
Vijećnica Janković spominje kako ona ima osobnih iskustava s službenicom Kenđel jer 

je s njom „odrađivala“ izvještaje za KLA Zdravi Život, radi čega je dolazila nekoliko puta na 

Općinu; Kenđel joj je rekla da je sve napravljeno, da bi joj naknadno poslala e-mail iz kojeg se 
nije dalo zaključiti što još treba napraviti te je za savjet kontaktirala druge djelatnice Općine.  

Vijećnik Lisjak smatra da je Kenđel prekršila Statut općine, odnosno Poslovnik OV 
Općine  time što je slala direktno vijećnicima  e-mail, te poziva predsjednicu OV da joj uputi 
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opomenu. Nadovezuje se načelnica konstatacijom da je pročelnica  njoj prva nadređena, a da 

Antonije, prema njenim saznanjima, neće biti na poslu do kolovoza. 
Predsjednica OV smatra da se ponovno vraćamo na staru temu oko odrađivanja posla te 

apelira na načelnicu da Ljubici Šulj produlji radno vrijeme na 8 sati.  
Vijećnik Peter spominje kako je zbog Antonijine pogreške kod sastavljanja ugovora 

između Općine i ribiča, trebalo sklapati aneks ugovora i ovjeravati ga kod javnog bilježnika, a 
time se stvorio nepotreban trošak za Općinu, pa je moguće da je Općina još negdje imala nešto 

krivo odrađeno. 
Predsjednica OV prekida raspravu po ovoj temi i daje riječ vijećniku Lisjaku kojeg 

zanima zašto je dvaput raspisan natječaj za poticanje uređenja nekretnina što je dodatan trošak 

za Općinu, da li je Općina raspisala natječaj za spremačicu u dječjem vrtiću kao što piše u Listu 

Međimurje i da li ona smatra da je to politikanstvo što on postavlja pitanja o trošenju novca 

naših mještana.  
Načelnica mu odgovara da natječaje za dječji vrtić ne raspisuje Općina, a da je sa 

zakašnjenjem u Listu Međimurju  objavljena vijest o natječaju kojeg je  prije raspisao dječji 

vrtić, a što se tiče natječaja za poticaj za nekretnine napravila se greška radi koje je prvi 

natječaj poništen i naknadno objavljen drugi natječaj. 
Vijećnica Bartolić iznosi kako su dan ranije  u Donjem Mihaljevcu na proslavi fašnjaka 

djeca imala krivu informaciju o mjestu sakupljanja pa su došli ispred Doma kulture, a svi ostali 
ispred vatrogasnog doma i da nije bio organiziran prijevoz za njih do Svete Marije mada su u 
školi dobili informaciju da moraju doći u Svetu Mariju. 

Načelnica odgovara da je ona jedino s ravnateljem dogovorila vrijeme dolaska djece u 
Svetu Mariju i Donji Mihaljevec i da je ona osobno pitala učiteljice trebaju li prijevoz jer su na 

raspolaganju bila vatrogasna vozila, na što se nadovezala vijećnica Blagus konstatacijom da 
kod organizacije bilo kakvih manifestacija treba biti fleksibilan i spreman na iznenadne 
neplanirane situacije i da su svi koji su htjeli imali osiguran prijevoz do Svete Marije. 

Vijećnica Bartolić iznosi da ju je kontaktirala gospođa Slaviček koja ima u zakupu 

poslovni prostor u Donjem Mihaljevcu vezano na račune općine koji nisu podmireni iz razloga 

što ona nije u mogućnosti izdati račun pravnoj osobi. Načelnica odgovara da će ona to riješiti 

direktno s njom i da to nije tema za sjednicu OV. 
Vijećnica Janković ponovno iznosi problem pasa koji  su bez nadzora vlasnika na cesti, 

na što joj načelnica odgovara da je problem pasa konstantno prisutan jer azil više ne prihvaća 

pse i da je  Općina prije otprilike dva tjedna potpisala ugovor o zbrinjavanju životinja s 

veterinarskom stanicom Prelog pa će se uskoro vidjeti način funkcioniranja  nove suradnje. 
Predsjednica OV zaključuje aktualni sat načelnice i daje na  usvajanje Izvod iz 

zapisnika s 30. sjednice OV  koji je jednoglasno s 9 glasova usvojen. 
Predsjednica OV pita da li ima tko dopunu dnevnog reda i daje na usvajanje predloženi 

dnevni red  koji je usvojen jednoglasno s 9 glasova. 
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
1. Odluka o davanju suglasnosti i potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi 

Projekta ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava'' 
2. Odluka o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ 
3. Odluka o potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ 
4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 

2016. godinu (čl.32) 
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2016 – 2021. godine na području Općine Sveta Marija za 2016. godinu 
6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2016. godinu 
7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2017. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
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8. Odluka o prihvaćanju Zaključka o procjeni vrijednosti poljoprivrednog i građevinskog zemljišta 

i nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine Sveta Marija 
9. Plan davanja koncesija u 2017. godini 
10. Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija za razdoblje 2017. – 2019. godina 
11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području 

Općine Sveta  Marija 
   

Predsjednica OV predlaže da načelnica obrazloži u kompletu prve tri točke dnevnog reda 

budući da se odnose na istu problematiku-aglomeraciju, a nakon toga će se usvajati svaka 

pojedina odluka. 
Načelnica iznosi da je  za dobivanje građevinske dozvole za aglomeraciju Donja Dubrava  

potrebno donijeti te tri odluke i kasnije potpisati ugovor o sufinanciranju. Ugovor je jednak za 
sve općine koje su uključene u aglomeraciju Donja Dubrava, a  predložene odluke potrebne su i 
za kandidiranje projekta na EU fondove. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Lisjak, Peter, Šulj, vijećnica 

Bartolić i zamjenik načelnice Kočiš.  
Predsjednica OV dodaje da će se vezano na aglomeraciju sazvati zbor građana, gdje će biti 

pozvani predstavnici Međimurskih voda, tako da naši mještani mogu dobiti informacije iz prve 

ruke. 
 1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje na usvajanje Odluku o davanju suglasnosti i potpisivanju Pisma 
namjere o suradnji na provedbi Projekta ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Donja Dubrava'' 
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija,  je jednoglasno s 9 glasova  donijelo Odluku 

o davanju suglasnosti i potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta 
''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava''. 
    

2. TOČKA DNEVNOG REDA 
Predsjednica OV  daje na usvajanje  Odluku o potpisivanju ugovora o partnerstvu na 

projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“. 
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je s 9 glasova „za“ donijelo 

Odluku o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“. 
 
3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV  daje na usvajanje Odluku o potpisivanju ugovora o sufinanciranju 
projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je s9 glasova „za“ donijelo 
Odluku o potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“. 
 

4. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja pojašnjava kako  prema člancima 20. i 32. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom, pružatelj usluga zbrinjavanja otpada i načelnik 

općine daju godišnje izvješće o svom radu odnosno o provedbi plana zbrinjavanja otpada 
Republike Hrvatske. 

Predsjednica OV otvara i zaključuje raspravu te daje na glasovanje Odluku o 
prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2016. 
godinu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa 9 glasova 
„za“ donijelo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području 

Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 
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5. TOČKA DNEVNOG REDA 
Predsjednica OV otvara  i zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o 

prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2016 – 2021. godine na području Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 9 glasova 

donijelo Odlukuo prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2016 – 2021. godine na području Općine Sveta Marija 

za 2016. godinu.. 
 
6. TOČKA DNEVNOG REDA 
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja se iznosi kako je  zakonska godišnja obveza 

napraviti analizu stanja sustava civilne zaštite s osvrtom na sve bitne učesnike civilne zaštite i 
moli prisutne da se uključe s primjedbama. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je s 9glasova 
usvojilo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2016. 

godinu. 
 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Frančić i Lisjak. 
 Predsjednica OV i zaključuje raspravu te daje na usvajanje Godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2017. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija usvojilo je jednoglasno (s 9 
glasova) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 

2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 
8. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da je isti zaključak bio predložen 

za usvajanje na prethodnoj sjednici OV, ali se tražilo da Povjerenstvo odredi još i cijenu 

građevinskog zemljišta. Povjerenstvo je odredilo cijenu građevinskog zemljišta sukladno 
procjeni ovlaštenog procjenitelja koji je radio prethodne godine  procjenu za dvije nekretnine 

na području naše općine. 
Predsjednica OV otvara i zaključuje raspravu. 
Bez rasprave, Općinsko Vijeće je javnim glasovanjem, jednoglasno (s 9 glasova) 

donijelo Odluku o prihvaćanju Zaključka o procjeni vrijednosti poljoprivrednog i 

građevinskog zemljišta i nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine Sveta Marija. 
 
9. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja pojašnjava da je zakonska obaveza dostaviti 

Ministarstvu financija godišnji  i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija.  
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, sa 9 glasova „za“ usvojilo je 

Plan davanja koncesija u 2017. godini. 
 
10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje na glasovanje  Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija 

za razdoblje 2017. – 2019.godine. 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija,  sa 9 glasova „za“ usvojilo je 

Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija za razdoblje 2017. – 2019. godine. 
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11. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara i zaključuje raspravu  o  Odluci o imenovanju Povjerenstva za 
dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveta  Marija. 
 Bez  rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je s 9 glasova 
donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina 
na području Općine Sveta  Marija.  
 
  

Sjednica je završila u 19:55 sati. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 

KLASA: 021-05/17-01/01    Predsjednica Općinskog vijeća 
URBROJ: 2109/24-17-6       
Sveta Marija, 27.02.2017.     Marija Frančić 

 


	D  N  E  V  N  I       R  E  D

