
IZVOD IZ ZAPISNIKA

s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 30.06.2016. godine
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.

Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić
pozivom KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 2109/24-16-1 dana 27.06.2016. godine.

Sjednica je započela u 20:00 sati.
Sjednici  su  prisustvovali  vijećnici:  Marija  Frančić,  Božidar  Poljak,  Ksenija  Blagus,

Dragutin Peter, Marjan Štefić, Marija Janković i Antonio Frančić.
Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 7 od 11 vijećnika te da

postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Naknadno,  tokom  aktualnog  sata  načelnice,  sjednici  se  priključio  vijećnik  Andreas

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

zamjenik načelnice Ivica Kočiš i član Skupštine Međimurske županije gospodin Željko Pavlic.
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  da  smo se  kandidirali  na
INTERREG s projektom sanacije krovišta Doma kulture u Svetoj Mariji. Komunalnog redara
još  uvijek  nemamo,  a  Donji  Vidovec  će  ovih  dana  raspisati  natječaj  za  zajedničkog
komunalnog redara. Dalje navodi da je problem  naći osobu s poljoprivrednom školom da bi u
jednoj  osobi  imali   komunalnog  i  poljoprivrednog  redara.  Ako  se  ne  javi  nitko  s
poljoprivrednom školom sklopio bi se ugovor s nekom općinom za poljoprivrednog redara da
se zadovolji potreba, ali i zakonska norma.

Navodi dalje kako postoji mogućnost da se Piškornica dalje ne širi, (sadašnji ministar
Dobranić ne podržava ideju velikih regionalnih centara za odlaganje otpada), ali se ona nada da
će se ipak naći neko rješenje budući su se s Europom potpisali sporazumi na državnom nivou
koje treba ispoštovati, u protivnom će se plaćati penali.

Od Ministarstva graditeljstva smo dobili 68.000,00 kuna za kupnju traktorske kosilice,
dok za rekonstrukciju prilazne ceste s parkiralištem nismo od navedenog Ministarstva dobili
ništa.

Načelnica dalje navodi kako je u suradnji s Hrvatskim telekom-om nađeno rješenje za
izmještanje  HT stupovana  na  način  da  oni  više  neće  postavljati  drvene  stupove  na  javne
površine nego će se stavljati samo stupići visine oko metar, a HT će za svoje potrebe koristiti
postojeću HEP-ovu infrastrukturu.

Ovih dana raspisat će se javna nabava za kredit vezano na izgradnju sportske dvorane, a
od Plinovoda ćemo dobiti refundirane troškove sanacije poljskog puta do Mezove.

Svim članovima povjerenstva dostavljen je konačan prijedlog Strategije, ali nitko osim
gospodina  Frančića  nije  dostavio   niti   jednu  primjedbu  pa  pretpostavlja  da  su  svi  ostali
zadovoljni. .Načelnica obavještava vijećnike da PRE-KOM zatvara svoj pogon za proizvodnju
raslinja i da su svakoj općini koja ima kod njih udjele donirali raslinje koje ćemo saditi čim
krenu  javni  radovi.  Na  kraju  načelnica  iznosi  kako  u  ponedjeljak  očekujemo  inspekcijski
nadzor odlagališta otpada te da su poslani pozivi za dostavu ponuda za izgradnju parkiralište
kod groblja.

 Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu.
U raspravu se uključuje vijećnik Štefić s dva pitanja; traži  osvrt na odluku ministra

Dobranića vezano na odlagališta otpada i zanima ga za kakvu sportsku dvoranu mi uzimamo
kredit (s učionicama ili bez učionica).Predsjednica OV se nadovezuje  informacijom kako je
ravnatelj upoznat s činjenicom da je Ministarstvo naložilo da se učionice izbace iz projekta.
Gospodina Pavlica zanima da li  je Općina investitor  budući  da uzimamo kredit.  Načelnica
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pojašnjava da smo sa Županijom sklopili sporazum gdje oni dozvoljavaju da ulažemo u njihovu
imovinu, a da će sve radnje oko izgradnje sportske dvorane dalje odrađivati Županija.

Zamjenik  načelnice  Kočiš  dodaje  da  ima  informaciju  kako  već  sada  ima  dovoljno
mjesta za jednosmjensku nastavu, pa izbacivanje dvije učionice iz projekta sportske dvorane ne
bi trebalo predstavljati problem.

Načelnica  odgovara  na  pitanje  vijećnika  Štefića  vezano  na  smeće  kako  ona  nije  s
Piškornicom dosad potpisala nikakav ugovor, Ministarstvo je protiv gradnje velikih regionalnih
centara, a s druge strane s Evropom su potpisani sporazumi o gradnji istih, tako da može doći
do situacije da će se morati plaćati penali, a da mi nemamo novaca za financiranje sanacije
deponija u iznosu 40% kako je predložio Fond za zaštitu okoliša koji bi pokrio ostatak sanacije.

Vijećnik Frančić spomenuo je problem sve većeg broja pasa lutalica po cijelom naselju,
a snjim se složila i vijećnica Janković. Načelnica ih upućuje da vezano na pse treba nazvati u
Općinu  gdje će se u suradnji  s Bioinstitutom pokušati naći rješenje oko zbrinjavanja istih.

Vijećnik Lisjak pita načelnicu što je s dezinsekcijom komaraca i ona mu odgovara da će
se dezinsekcija provesti kao i svake godine.

Vijećnik Lisjak spominje kako je on prije razgovarao s predsjednicom OV o povećanju
satnice za računovodstvenu referenticu Ljubicu Šulj s 6 sati na 8 sati, budući da se opseg posla
u JUO znatno povećao i gđa. Šulj ne uspijeva odraditi sav posao za 6 sati. Usto Hrvatske vode i
vrtić financijski  podmiruju 4 sata njezinog rada. Predsjednica OV potvrdila je da je o tome
razgovarala s vijećnikom Lisjakom i da se slaže s iznijetim prijedlogom te se obratila načelnici
konstatirajući da vjeruje kako će načelnica  u proračunu naći sredstva za tu namjenu budući da
se 4 sata rada pokriva iz drugih izvora.

Vijećnik Štefić dodaje kako je on već dvije godine bio uvjeren da je referentica Šulj
prijavljena na 8 sati i isto je podržao prijedlog da joj se poveća satnica. Načelnica se  složila da
se treba povećati satnica Ljubici Šulj jer ona to zavređuje i da će o tome još razgovarati s
pozicijom.

Predsjednica OV iznosi kako je Socijalno vijeće Općine predložilo da se dodijeli jedna
jednokratna pomoć i da se pokosi ispred dvorišta starijim ljudima koji to sami ne mogu na što
se  nadovezala  načelnica  rekavši  da  je  zamolila  predsjednicu  OV gđu.  Mariju  Frančić  da
proanaliziraju potrebe starijih ljudi koji nemaju nikoga u našim naseljima, a sami ne mogu
održavati javnu površinu ispred svojih dvorišta te da se napravi popis kako bi to odradili naši
komunalni radnici. U raspravu se uključio i g. Štefić rekavši da treba donijeti kriterije na što
mu je načelnica odgovorila da je to i mislila.

Vijećnik  Lisjak  pohvaljuje  rad  Socijalnog  vijeća  i  iznosi  primjer  kako  on i  susjedi
pomažu koliko najviše mogu jednoj starici koja živi u njegovom kvartu.

Predsjednica OV zaključuje kako Općina u svakom slučaju mora biti na usluzi svojim
mještanima.

Predsjednica  OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz
zapisnika s 24. sjednice OV  koji je jednoglasno usvojen s 8 glasova.

Predsjednica OV pita  da li  tko ima kakvu dopunu ili  izmjenu predloženog dnevnog
reda. Nakon što se nitko nije javio, predsjednica OV  daje na usvajanje predloženi dnevni red
koji je jednoglasno (s 8 glasova) usvojen. 

D  N  E  V  N  I       R  E  D

1. Očitovanje o dosadašnjim troškovima za cestu od naselja Sveta Marija do željezničke stanice 
2. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Sveta Marija u 

2015. godini
4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta Marija za 2016. 

godinu
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5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Sveta Marija

6. Informacija o Pismu namjere MET Holding AG-a o otkupu udjela Općine Sveta Marija u 
Međimurje plin d.o.o.-u

1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica  OV daje  riječ  načelnici  koja  pojašnjava  kako  se  prve  dvije  navedene
stavke  odnose  na  elaborat  izvedenog  stanja  kojeg  smo  u  obavezi  izraditi  zbog  prijenosa
nerazvrstane ceste u vlasništvo Općine, a ostali dio na izradu projektne dokumentacije.

Predsjednica  OV  otvara  raspravu po ovoj  točki  dnevnog  reda  u  koju  se  uključuje
vijećnik Štefić.

2. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica  OV daje  riječ  predsjednici  Upravnog  vijeća  vrtića  koja  iznosi  da  se  i
tokom 2015. godine poslovalo pozitivno, unatoč smanjenju cijene vrtića i povećanju plaća i da
se ona nada da će se i dalje poslovati pozitivno.

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Štefić. 
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na usvajanje Izvještaj o izvršenju proračuna

za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija.

Nakon rasprave,  Općinsko vijeće općine Sveta Marija, jednoglasno je s 8 glasova
„za“ usvojilo Izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Kockavica“
Sveta Marija.

3. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica OV napominje kako su svi dobili izvješće  i otvara raspravu.
Vijećnik Lisjak,  kao zapovjednik DVD Sveta Marija  moli  da se iz  izvješća izbace

podaci o sudjelovanju vatrogasnih ekipa na natjecanjima, jer to spada u sport koji nije osnovna
djelatnost DVD-a.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (s 8 glasova)
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine
Sveta Marija u 2015. godini, uz izbacivanje podataka o sudjelovanju vatrogasnih ekipa na
natjecanjima.

4. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja objašnjava da je  zakonska obaveza svake
godine donijeti provedbeni plan zaštite od požara.

Predsjednica  OV otvara  raspravu  po  ovoj  točci  dnevnog  reda  u  koju  se  uključuje
vijećnik Lisjak.

 Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na usvajanje  Provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara na području Općine Sveta Marija za 2016. godinu.

Nakon rasprave,  Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je jednoglasno s 8 glasova
„za“ usvojilo Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta
Marija za 2016. godinu.
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5. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja iznosi kako je po inspekcijskom nadzoru
ustanovljeno  da  se  mora  donijeti  ovakva  odluka  uz  prethodnu  suglasnost  DUZS-a.  Ta
suglasnost je dobivena i u prilogu je Odluke.
Predsjednica  OV otvara  i  zaključuje  raspravu  te  daje  na  usvajanje  Odluku  o  određivanju
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sveta Marija.

Bez rasprave,  Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (s 8 glasova)
donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za  sustav civilne zaštite  na
području Općine Sveta Marija.

6. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica OV daje riječ načelnici koja informira vijećnike kako je nedugo nakon
prethodne sjednice Ov dobila pismo namjere koje su dobili u materijalima o tome da prodamo
udjele u Međimurje plinu. Predsjednica OV je načelno protiv toga, a vijećnik Štefić i Lisjak
smatraju da bi se trebali prodati jer nemamo neke koristi od njih. Vijećnik Peter dodaje kako
ljudi dobivaju doma na potpis ugovor s Međimurje plinom , a nemaju pojma da li je to dobro za
njih ili ne. Načelnica odgovara kako je drugi tjedan Skupština Međimurje plina i da će ona
postaviti pitanje vezano na potpisivanje ugovora i čim dobije prave informacije obavijestit će
se i mještani.

Sjednica je završila u 21:17 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA

KLASA: 021-05/16-01/03 Predsjednica Općinskog vijeća
URBROJ: 2109/24-16-4 
Sveta Marija, 30.06.2016.          Marija Frančić
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