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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

 sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 21.12.2015. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 
pozivom KLASA: 021-05/15-01/06, URBROJ: 2109/24-15-1 dana 18.12.2015. godine. 
 Sjednica je započela u 18:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak,  Ksenija Blagus, 
Anamari Bartolić, Dragutin Peter, Dražen Šulj, Marija Janković, Andreas Lisjak i Antonio 
Frančić. 

Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11 vijećnika te da 
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Naknadno, tokom aktualnog sata sjednici se priključio  vijećnik Željko Strbad. 
Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, 

zamjenik načelnice Ivica Kočiš, član Skupštine Međimurske županije gospodin Željko Pavlic te 
predstavnici medija g. Alen Fuš i gđa. Aleksandra Ličanin. 
 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 od prošle sjednice do sada. Načelnica navodi kako  u razdoblju od 
protekle sjednice nije proteklo puno vremena i da je u tom razdoblju vezano za aglomeraciju 
Donja Dubrava zatražena lokacijska dozvola, a vezano za LAG da se počelo s izradom 
Strategije razvoja LAG-a. Za izradu rečene Strategije  izabrana je radna skupina s područja 
naše općine, ali na radionice koje je LAG organizirao nisu se odazvali svi članovi radne 
skupine. Iz Skupštine LAG-a istupio je g. Bojan Kvakan, a umjesto njega je imenovan g. Ivan 
Žižek. Za ulazak u Skupštinu LAG-a interes je pokazao i bivši načelnik Dejan Hunjadi te ga je 
ona uputila na koji način to može postići. 

Vezano na izradu strategije Općine, načelnica navodi kako smo se kandidirali na mjeru 
7.1, ali dosad nisu objavljeni rezultati natječaja, pa ćemo, u dogovoru s REDEA-om koja će 
izrađivati našu strategiju, početkom godine krenuti u izradu iste kako nam se ne bi desilo da se 
zbog nepostojanja Strategije razvoja ne možemo javiti na natječaj za sredstva iz EU fondova. 

Elaborati za nerazvrstane ceste su gotovi, elaborat za Donji Mihaljevec je trenutno na 
gruntovnici dok je elaborat za Svetu Mariju na katastru, i ona vjeruje da će oba elaborata biti 
obrađena do kraja veljače. U punom su jeku radovi na višenamjenskoj nadstrešnici  koja neće 
biti završena u roku nego do  sredine prvog mjeseca. 

Vezano na poslovni prostor (kafić) u Donjem Mihaljevcu, na drugi natječaj za zakup 
javio se jedan ponuđač, ali zbog vrlo lošeg stanja tog poslovnog prostora Općina će morati 
uložiti oko 60-70.000,00 kn u adaptaciju istog da bi mogli dobiti sanitarnu dozvolu. 

Načelnica nadalje iznosi da je info točka  vezano na prekograničnu suradnju u TIC-u, pa 
udruge mogu dobiti tamo ili preko Općine  sve potrebne podatke. 

Načelnica informira vijećnike da smo dobili izvješće revizije vezano na registar 
nekretnina i da smo na pola puta u formiranju istog, mada je taj segment u našoj Općini bio 
dosad  dosta zanemaren. Ono što moramo napraviti je izvršiti procjenu vrijednosti svih 
nekretnina koje su u našem vlasništvu, a početkom slijedeće godine počet ćemo s procjenama 
onih značajnijih za koje to nemamo. 

 
 Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 
 Gospodina Pavlica zanima kako to da u županijskom proračunu između nekoliko 

sportskih dvorana nema naše sportske dvorane i da mu je župan rekao kako je o tome 
razgovarao s načelnicom, ali da nema povratne informacije. Načelnica odgovara kako to nije 
točno, ali kako bi  naš dio  sufinanciranja iznosio 3,5 mil kn , i kako je isti takav iznos potreban 
za aglomeraciju Donja Dubrava koju moramo realizirati do kraja 2018. godine ako ne želimo 
plaćati penale, a ne možemo financirati oboje zbog nedostataka sredstava. Stoga smo morali  
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odrediti prioritete, a radimo i na pronalaženju rješenja. Dodatan problem kod sufinanciranja 
sportskih dvorana je što Općine moraju podizati kredit za cjelokupni projekt, a Županija 
participira 60% troškova. Pored toga Općina već ima jedan kredit – rekla je načelnica. Navodi 
nadalje da je ona  sa županom razgovarala o pronalaženju drugih izvora financiranja sportske 
dvorane kao i o drugoj, jeftinijoj varijanti. Dodatni problem je što se planiraju u sklopu dvorane 
izgraditi još dvije učionice potrebite za jednosmjensku nastavu, a realna potreba su tri učionice 
krene li se s devetogodišnjom osnovnom školom.  

Predsjednica OV predlaže da izgradnja sportske dvorane bude jedna posebna točka na 
slijedećoj  ili nekoj od slijedećih sjednica i da svi skupa naprave jednu strategiju vezanu na 
način realizacije tog projekta. Gospodin Pavlic iznosi kako prema izračunu za Općine 
Strahoninec i Goričan, mjesečna rata kredita iznosi oko 50.000,00 kn i da to ne bi bio problem 
niti za našu Općinu. Pavlic nadalje zamjera što se prilikom uređenja zelenih površina u Svetoj 
Mariji  ne konzultira Općinsko vijeće, konkretno nije zadovoljan izgledom novouređenog parka 
ispred groblja, osobito rušenjem postojećih čempresa koji su bili zvučna izolacija od prometa, i 
da su se ti novci mogli utrošiti na uređenje popratnih prostorija na groblju. Načelnica mu 
odgovara da je adaptacija tih prostorija planirana za slijedeću godinu. Što se tiče čempresa 
napominje da je ostalo 15-tak čempresa koji su uklonjeni, a koji nisu nikako mogli biti zvučna 
izolacija, a osim toga Općina je dobila naputak od Hrvatskih cesta da bi ih bilo dobro maknuti. 
Što se tiče hortikulture, odradila ju je struka. 

 
Vijećnik Strbad ima pet pitanja:1. U kojoj je fazi Prostorni plan?, 2. Kako je riješeno 

pitanje skidanja s  plaća komunalnim radnicima- da li je to kasnije njima vraćeno?, 3. 
Geodetske izmjere- da li su unesene u katastar, 4. Čuo je da se u Svetoj Mariji na dan izbora 
kršila predizborna šutnja od strane načelnice i 5.U zapisniku s prošle sjednice stoji da se na 
natječaj za zakup poslovnog prostora nitko nije javio, a sada načelnica daje drugu informaciju? 

Načelnica redom odgovara kako je prostorni plan donesen 1.7.2015. o čemu su vijećnici 
bili obaviješteni. Predsjednica OV pojašnjava kako je ona razgovarala s oba komunalna radnika 
i kako je g Piškor rekao da prihvaća umanjenje jer je sam kriv za to, a g. Balent nije ništa 
potpisao, a nije podnio niti na vrijeme žalbu, ali su oba komunalna radnika  naknadno 
obeštećena za te iznose.   

Načelnica odgovara kako je netočno da je ona kršila predizbornu šutnju jer na dan 
izbora nigdje nije ni bila, a što se tiče poslovnog prostora današnja informacija se odnosi na 
drugi ponovljeni natječaj za zakup. 

 Vijećnika Frančića zanima kako to da su neki dobili žute i plave kante za otpad i da li 
će iste dobiti sva kućanstva. Načelnica mu odgovara da je to pilot projekt i da su kante dobila 
ona kućanstva koja redovito razvrstavaju sve vrste otpada, a postepeno će kante  dobiti svi. 

Vijećnik Lisjak pita zašto se tako dugo čekalo sa smanjenjem računa roditelja za vrtić 
jer je odluka o smanjenju donesena davno i da li postoji mogućnost da se  pomogne  mladim 
obiteljima u sufinanciranju jaslica koje općina nema. 

Na prvo pitanje odgovara pročelnica da se smanjenje računa realiziralo čim je na snagu 
stupila odluka OV (osam dana od objave u SGMŽ), a kako nismo u vrijeme izdavanja računa 
za listopad znali točan datum tiskanja SGMŽ, ovaj mjesec je retrogradno smanjen iznos i za 
prethodni mjesec. Načelnica je na drugo pitanje odgovorila kako prema važećoj općinskoj 
Odluci ne možemo sufinancirati jaslice, ali da trenutno sufinanciramo boravak jednog djeteta u 
vrtiću u Draškovcu i asistenta u nastavi za jedno školsko dijete.  Predsjednica OV napomenula 
je da bi se trebala snimiti situacija oko sufinanciranja jaslica prvo na Upravnom vijeću vrtića pa 
se temeljem toga može raspravljati o tom prijedlogu. 

Vijećnica Janković ukazuje na probleme koje ljudi imaju s novim dimnjačarom u smislu 
da se prije znao točan datum kad je dimnjačar dolazio u pojedino kućanstvo i da bi bilo dobro 
da se tako dogovori i sa Pre-kom-om. Načelnica joj odgovara kako je dimnjačar u Svetoj Mariji 
i Donjem Mihaljevcu svaki mjesec od 15. do kraja mjeseca i da će  se kroz kraći period ustaliti 
termini njegovog dolaska u pojedino kućanstvo. 
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Predsjednica  OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika sa 21. sjednice OV  koji je usvojen sa 9 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“. 
 

Predsjednica OV predlaže da se iz predloženog dnevnog reda skine 11. točka - Odluka o 
razrješenju i izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“Sveta Marija (jer nije 
postignut dogovor oko imenovanja novog člana)  i  pita da li ima tko dopunu ili izmjenu 
predloženog takovog dnevnog reda. 
Predsjednica OV daje na usvajanja predloženi dnevni red bez 11. točke dnevnog reda „Odluka 
o razrješenju i izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“Sveta Marija „ s time 
da 12., 13. 14.,i 15. točka dnevnog reda postaju redom 11., 12, 13. i 14. točka dnevno reda koji 
je usvojen jednoglasno (s 10 glasova).  
 
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

1. Plan gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za razdoblje 2016. – 2021. godine 
2. Zaključak o prihvaćanju odluke o pristupanju međunarodnoj strategiji „Zero waste 

2020“ 
3. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2015. godinu 
4. Proračun za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu 
5. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveta Marija za 2016. godinu 
6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveta Marija za 

2016. godini 
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Sveta 

Marija za 2016. godinu 
8. Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija za 2016. godinu 
9. Program javnih potreba u sportu Općine sveta Marija za 2016. godinu 
10. Socijalni program Općine Sveta Marija za 2016. godinu 
11. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine 

Sveta Marija 
12. Odluka o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija 
13. Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na 

području Općine Sveta Marija u 2016. godini 
14. Odluka o proglašenju 2016. - Godinom Kockavice 

 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA  
 

Predsjednica OV daje riječ načelnici koja pojašnjava kako se Plan gospodarenja 
otpadom sukladno zakonu donosi svakih 6 godina, i smatra da je Plan detaljan i stručno 
izrađen. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici  Strbad , Lisjak i Frančić. 
Predsjednica OV daje na usvajanje Plan gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za 

razdoblje 2016.-2021. godine. 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija,  je jednoglasno sa 10 glasova 

„za“ donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za 
razdoblje 2016. – 2021. godine. 
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2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednica OV Frančić daje riječ načelnica koja pojašnjava da prihvaćanjem odluke o 
pristupanju međunarodnoj strategiji “Zero waste 2020“  Općina nema neke financijske obveze 
nego se zauzima stav, smjernica  prema  društvu bez otpada. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, sa 10 glasova „za“  donijelo je 
Zaklju čak o prihvaćanju Odluke o pristupanju međunarodnoj strategiji “Zero Waste 
2020“.  
 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da je  smanjenja prihoda 
rezultat izostanka planiranih pomoći iz Ministarstava, smanjene  hidrorente i istovremeno 
povećanja prihoda od poreza na dohodak i komunalnog doprinosa vezanog na postupak 
legalizacije. Umanjeni priliv sredstava rezultirao je izostankom realizacije planiranih projekata 
pa tako nije realizirana rekonstrukcija općinske zgrade, izgradnja  ceste do željezničke stanice 
te uređenje ceste uz groblje s parkiralištem. Umjesto toga vlastitim je sredstvima uređen park i 
prilaz groblju ispred grobne kuće. Napravljena je korekcija iznosa sredstava koji se izdvajaju iz 
proračuna DVD-ima, na način da su  DVD Sveta Marija smanjena, a istodobno DVD Donji 
Mihaljevec povećala planirana sredstva za donaciju. Povećana su i sredstva za uređenje 
poslovnog prostora  u Donjem Mihaljevcu  zbog neophodne adaptacije istog. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Lisjak  i Strbad.  
Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na usvajanje 2. izmjene i dopune Proračuna 

Općine Sveta Marija za 2015. godinu 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija sa 7 glasova „za“ i 3 glasa 

„protiv“ usvojilo je 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2015. godinu.  
 

 

   

4. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da je novost u proračunu za 2016. 
godinu  to što se u općinskom proračunu moraju prikazati svi prihodi i rashodi proračunskog 
korisnika  i što su sredstva predviđena za financiranje javnih potreba u  kulturi, sportu i za rad 
udruga civilnog društva planiraju u masama, a naknadno tokom 2016. godine raspisat će se 
javni natječaj na koji će se udruge javiti sa svojim programima temeljem kojih će im se 
sredstva pojedinačno dodjeljivati. Dodaje kako je zbog novih momenata oko zbrinjavanja 
odlagališta otpada  na području naše općine, prema kojima će sva sredstva Fonda za zaštitu 
okoliša „prolaziti“ kroz proračune lokalnih jedinica, proračun povećao  za 300.000,000 kn 
koliko je predviđeno da će stajati projektna dokumentacija. Planirani prihodi iz Ministarstava 
bi se utrošili za izgradnju ceste do željezničke stanice, uređenje općinske zgrade, uređenje 
prilaza groblju s parkiralištem dok bi se sredstva iz Županijskog proračuna utrošila za uređenje 
„street workout“ parka u Svetoj Mariji.  

U naselju Donji Mihaljevec planira se uređenje okoliša oko doma kulture, Čakovečke 
ulice te uređenje prostora oko spomenika staroj crkvi i parka u ulici Andrije Habuša. 

 Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad i Lisjak. 
Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na usvajanje Proračun za 2016. godinu s 

projekcijom za 2017. i 2018. godinu. 
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Općinsko vijeće Općine Sveta Marija sa  7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“  
usvojilo je Proračun za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.  
 

 
5. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV pita da li treba dodatnih pojašnjenja oko ove točke, nitko se ne javlja 
te ona zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o izvršavanju proračuna Općine Sveta 
Marija za 2016. godinu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, sa 7 glasova „za“  i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo je Odluku o izvršavanju prora čuna Općine Sveta Marija za 2016. 
godinu. 

 
6. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
Predsjednica OV  otvara i zaključuje raspravu i daje Program održavanja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  na 
području Općine Sveta Marija za 2016. godinu na glasovanje. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 7 glasova „za“ i 3 glasa   
„suzdržan“  prihvatilo je Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Sveta 
Marija za 2016. godinu. 

 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV otvara raspravu o  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveta Marija za 2016. godinu i nakon što se nitko nije javio 
za riječ istu zaključuje te daje na glasovanje. 

 
Bez rasprave, Općinsko Vijeće je javnim je glasovanjem sa 7 glasova „za“ i 3 glasa 

„suzdržan“ prihvatilo Program gradnje objekata i ur eđaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 

 
8. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV otvara raspravu o Programu javnih potreba u kulturi Općine Sveta 
Marija za 2016. godinu, koji je vezan na Proračun, te istu zaključuje i daje na glasovanje. 

Bez rasprave,. Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 9 glasova „za“ i 1 glasom 
„suzdržan“ prihvatilo je Program javnih potreba u k ulturi Op ćine Sveta Marija za 2016. 
godinu. 

 
9. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV  otvara  raspravu o Programu javnih potreba u sportu Općine Sveta 
Marija za 2016. godinu, koji je  vezan na stavke Proračuna u koju se uključuje gospodin Pavlic 
pitanjem tko će donositi odluku o dodjeli sredstava pojedinim udrugama, na što mu načelnica 
odgovara da će to biti povjerenstvo i ona. 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 10 glasova 
„za“, prihvatilo  Program javnih potreba u sportu O pćine Sveta Marija za 2016. godinu.  

 
 
10. TOČKA DNEVNOG REDA 
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Predsjednica OV otvara raspravu o  Socijalnom programu za 2016. godinu  u koju se 
uključuje vijećnik  Frančić s molbom da se Socijalnom vijeću osiguraju potrebne informacije 
za kvalitetan rad. 
  Nakon rasprave,. Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je  sa 10 
glasova „za“  prihvatilo Socijalni program Općine Sveta Marija za  2016. godinu.  

 
11. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja ukratko pojašnjava da  Općinsko vijeće 
prema važećoj općinskoj odluci donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju 
nekretnina naslijeđenih od pokojnog Miroslava Golubića. Jedini ponuditelj dao je neznatno 
višu cijenu od procijene ovlaštenog procjenitelja, i spreman je kupiti u kompletu dvorište s 
kućom i poljoprivrednim zemljištem. 
  Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je  sa 10 glasova 
„za“  donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponu ditelja za kupnju nekretnina u 
vlasništvu Općine Sveta Marija. 
 

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara i zatvara  raspravu o  Odluci  o raspoređivanju sredstava u 
2016. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Sveta Marija. 
  Bez  rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je  sa 10 glasova 
„za“  donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovito godišnje 
financiranje politi čkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija.  
 
  

13. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ  pročelnici koja pojašnjava da Općinsko vijeće mora donijeti 
odluku o raspodjeli 30% planirane naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada , a 
koja se mora utrošiti za komunalne djelatnosti. 

Predsjednica OV daje na glasovanje Program korištenja sredstava naknade za 
ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveta Marija u 2016. godini. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa 10 glasova 
„za“, prihvatilo Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada na području Općine Sveta Marija u 2016. godini.  

 
 

14. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ  načelnici koja iznosi da je u cilju turističkog  promoviranja 
ljepota  i posebnosti  područja naše općine  zajedno s Općinom Donji Vidovec i Javnom 
ustanovom „Međimurska priroda“ predloženo da se 2016. godina proglasi godinom Kockavice, 
uz napomenu da nećemo snositi nikakve troškove vezano uz to. 

Predsjednica OV daje na glasovanje Odluku o proglašenju 2016. – Godinom Kockavice. 
 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa 10 glasova 
„za“, donijelo Odluku o proglašenju 2016. – Godinom Kockavice.  
  

Sjednica je završila u 19:55  sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
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KLASA: 021-05/15-01/06    Predsjednica Općinskog vijeća 
URBROJ: 2109/24-15-5       
Sveta Marija, 21.12.2015.     Marija Frančić 

 


