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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
 s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 14.09.2016. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 
pozivom KLASA: 021-05/16-01/05, URBROJ: 2109/24-16-1 dana 09.09.2016. godine. 
 Sjednica je započela u 19:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Ksenija Blagus, Božidar Poljak, Dražen Šulj, 
Anamari Bartolić, Dragutin Peter, Željko Strbad, Marjan Štefić, Marija Janković, Andreas 
Lisjak i Antonio Frančić. 
Sjednicu je umjesto odsutne predsjednice Općinskog vijeća vodio njezin zamjenik Dražen Šulj 
(nadalje: zamjenik POV) 
 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 10 od 11 vijećnika te 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, te 
zamjenik načelnice Ivica Kočiš. 
 Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
   

Zamjenik POV otvorio je aktualni sat i pozvao  načelnicu  da izvijesti  vijećnike o svom 
radu u razdoblju između dvije sjednice. Načelnica iznosi kako je u relativno kratkom vremenu 
bilo nekoliko važnih događanja. Načelnica je rekla da je izgradnja  prve faze projekta 
Prometnica uz groblje s izgradnjom parkirališta pri kraju i da bi se nakon realizacije prve faze 
radova (postavljanje rubnjaka, uređenje autobusnog stajališta i pripremnih radova za 
asfaltiranje) uređenja prostora ispred doma kulture u Donjem Mihaljevcu krenulo u asfaltiranje 
oba projekta s obzirom da oba izvodi Tegra. Na jednoj od prethodnih sjednica Općinskog 
vijeća bila je tema izgradnja autobusne nadstrešnice i ona je započela s realizacijom iste. 
Problem je što je dio potrebitog prostora za izgradnju u privatnom vlasništvu, ali je vlasnica  
pristala dati odobrenje za gradnju. Kako  Hrvatske ceste uvjetuju njezin način izgradnje 
načelnica je vijećnicima predočila nacrt na koji smo dobili suglasnost Hrvatskih cesta prema 
njihovim uvjetima.  

Vijećnica Janković smatra da je autobusna stanica prijeko potrebna jer se puno učenika 
srednjih škola vozi autobusom i velik je problem u slučaju lošeg vremena kad se nemaju gdje 
skloniti do dolaska autobusa. Vijećnika Lisjaka zanima visina troška izgradnje autobusne 
stanice i načelnica mu odgovara da bi vrijednost radova iznosila cca 45.000,00 kn. Vijećnik 
Štefić smatra da bi se autobusna stanica trebala graditi nakon izgradnje kanalizacije i zanimaju 
ga rubnici postavljeni uz cestu na parkiralištu uz groblje. Načelnica mu odgovara kako se za 
sve radove uz državnu cestu mora od Hrvatskih cesta tražiti uvjete te su rubnike uvjetovale one. 
Načelnica je također rekla da zbog njihovih uvjeta nije spojen asfalt ispred groblja s DC jer su 
nam i tu uvjetovali postavljanje velikih cestovnih rubnjaka u širini cca 6 m  isto kao što nisu 
dozvolile niti iskop zemlje uz južnu stranu parka našeg djetinjstva (uz glavnu cestu), kako se ne 
bi taj prostor koristio za parkiranje uz cestu. 

Zamjenik POV predlaže da načelnica prvo završi svoje izlaganje, a nakon toga vijećnici 
mogu postavljati pitanja. 

Načelnica iznosi da su nerazvrstane ceste u Donjem Mihaljevcu prenesene u vlasništvo 
Općine Sveta Marija, a u Svetoj Mariji su u zadnjoj fazi rješavanja. Još je napomenula da je 
uređena kuhinja i hodnik u Domu kulture u Donjem Mihaljevcu te da će se naručiti kuhinja, a 
uzete su i mjere za nova vrata u tim prostorijama. 

Zamjenik POV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 
Vijećnika Štefića zanima da li je Komisija za obeštećenje ljudi zbog izgradnje ceste do 

željezničke stanice imala sastanak odnosno da li je određena cijena zemljišta. Načelnica 
odgovara da se komisija nije sastala , ali da će se sastati u skorije vrijeme jer pročelnica zaista 
nije stigla to odraditi. 

Vijećnik Lisjak moli načelnicu da preko dva naša člana Skupštine međimurske županije 
apelira da župan  pošalje protestno pismo Piškornici  jer se dim od požara u Piškornici osjeti i u 
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našoj općini. On smatra kako je do požara došlo jer  se na tom odlagalištu gomila smeće koje 
se ne zbrinjava. Načelnica mu odgovara da je problem, prema njenim saznanjima, što je 
ministar Dobrović stopirao daljnju izgradnju regionalnih centara i zagovara dosadašnji način 
zbrinjavanja otpada u malim odlagalištima, a nju brine i sanacija naših dvaju odlagališta koja je 
bila predviđena projektom Piškornice. 

Vijećnik Strbad ima nekoliko pitanja: Da li će biti i kada organiziran otkup odjeće i da li 
Općina i ove godine sudjeluje u financiranju kupnje udžbenika.  

On podržava izgradnju autobusne stanice i slaže se s time da djeca trebaju čekati 
autobus na suhom, no smatra da su problem započeti projekti  koji se ne završavaju, tu prije 
svega misli na uređenje parkova, dogradnju dječjeg vrtića itd. 

Načelnica mu odgovara da otkup odjeće vrši Pre-kom (odjeću treba voziti u Prelog), a 
Općina će kao i prethodnih godina sufinancirati nabavu udžbenika temeljem fakture koju izdaje 
Županija. Osim toga sufinancirat će se i kupnja radnih bilježnica za djecu iz socijalno 
ugroženih obitelji prema prijedlogu Socijalnog vijeća. 

Načelnica se ne slaže s tvrdnjom da se projekti započinju i ne završavaju te smatra da je 
bilo neophodno izraditi projektnu dokumentaciju za projekte s kojima se mislimo kandidirati na 
natječaje, prvenstveno vezane na ruralni razvoj (mjera 7.2, i 7.4). Činjenica je da pravog 
natječaja nije bilo od 2013. godine, ali se raspisivanje tih natječaja  očekuje do kraja godine. 

Parkiralište uz groblje radi se u dvije faze; prva je pri kraju, a asfaltiranje će se napraviti 
u kompletu s uređenjem okoliša ispred Doma kulture u Donjem Mihaljevcu koje će isto 
izvoditi Tegra. Napravljena je sanacija zidova i kompletna rekonstrukcija kuhinjskog prostora 
Doma kulture u Donjem Mihaljevcu. 

Što se tiče vatrogasnog parka odustalo se od rušenja oraha, izvedeni su  betonski temelji 
za sprave i sad samo slijedi dobava i montaža sprava što će se izvesti kad se budu postavljale 
autobusne nadstrešnice s obzirom da je sve naručeno od istog proizvođača, a što se tiče 
Ribičkog parka moli sve vijećnike za pomoć oko osmišljavanja postolja za  ribu u tom parku. 
Ona je za idejno rješenje pitala mnoge, između ostalog i Franju Mustača, ali nitko ga nije 
napravio. O istome je razgovarala i s Kvakan Vladimirom koji je izradio metalni dio 
spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata. Dogovorili su otprilike kako bi 
podnožje, tj nosivi dio za ribu trebao izgledati i sad očekuje od njega idejnu skicu koju će 
prezentirati vijećnicima. 

Dogradnju vrtića ćemo kandidirati na LAG, cestu do željezničke na mjeru 7.2, a 
dogradnju općinske zgrade na mjeru 7.4. Za općinsku zgradu imamo načelni dogovor s 
općinom Odranci da je kandidiramo preko Interrega Slovenija-Hrvatska. 

Vijećnik Frančić pita da li je moguće dobiti šljunak koji vadi HEP na Dravi za 
proširenje plaže i zanima ga što je izgradnjom najavljivanih mjesta za roštilj. 

Načelnica odgovara da je vezano na šljunak ona već kontaktirala HEP i da joj je rečeno 
kako se šljunak ne može izvoziti izvan područja Drave, a za izradu roštilja se obvezao Savjet 
mladih  koji to nije realizirao. 

Vijećnik Lisjak pita da li Pošta plaća komunalnu naknadu za svoj ured. Pročelnica se 
obvezuje da će provjeriti i dati odgovor na slijedećoj sjednici OV. 

Zamjenik POV Šulj zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika s 26. sjednice OV  koji je jednoglasno (s 10 glasova) usvojen. 

 
Zamjenik POV daje na usvajanje predloženi dnevni redkoji je jednoglasno (s 10 

glasova) usvojen.  
 

 
D  N  E  V  N  I       R  E  D 

 
 

1. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 
2. Odluka o zaduživanju 
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3. Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Sveta 
Marija i njihovih zamjenika 

4. Odluka o davanju prostora u vlasništvu Općine Sveta Marija na korištenje udrugama 
5. Odluka o dodjeli na privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Sveta Marija 

 
1. TOČKA DNEVNOG REDA  

 
Zamjenik POV daje riječ pročelnici koja, uz napomenu da su vijećnici dobili dva ispisa 

izvršenja proračuna (6. razina i službenu verziju – sa ispisom istog razdoblja 2015. g.), ukratko 
iznosi kako je u prvom polugodištu ostvareno2.024.680,17 kn prihoda i 1.885.087,14 kn 
rashoda što je 23,09% odnosno 17,52% godišnjeg plana. Mali postotak izvršenja posljedica je 
nerealiziranih projekata planiranih 1. izmjenama i dopunama proračuna, koje mislimo 
kandidirati na natječaje  gdje je jedan od uvjeta da projekt bude planiran Proračunom. 
Realizacija prihoda i rashoda  je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nešto  bolja. 
Prihodi  su veći za 33,13% dok su rashodi veći od prošlogodišnjih za 10,07%. 

 Konačan rezultat poslovanja na kraju prvog polugodišta iznosi  200.427,60 kn od čega 
na naselje Sveta Marija otpada 174.397,89 kn, a na naselje Donji Mihaljevec 26.029,71 kn. 

Zamjenik POV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Janković, Strbad, Štefić, 
Bartolić i Lisjak. 

Zamjenik POV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 
  

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je, sa  7 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i             
1 glasom „suzdržan“, donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta 
Marija za 2016. godinu. 
 

 
2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
 Zamjenik POV daje riječ pročelnici koja pojašnjava kako je dobivanje kredita za 
izgradnju prve faze  sportske dvorane postupak koji se provodi u nekoliko koraka. Donošenju 
odluke o zaduživanju prethodila je javna nabava kredita na koju je ponudu poslala jedino 
Privredna banka Zagreb. Uvjeti iz ponude navedeni su u Odluci, a nakon donošenja Odluke, na 
Ministarstvo financija šalje se zahtjev za izdavanje suglasnosti za dobivanje kredita (sa 
propisanom popratnom dokumentacijom). Po ishođenju suglasnosti potpisuje se ugovor s 
bankom. 

Zamjenik POV otvara raspravu u koju se  uključuju vijećnici Štefić, Strbad, Bartolić, 
Peter, Blagus i Poljak. 

Zamjenik POV zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog vijećnika Strbada da 
se  donošenje Odluke o zaduživanju prolongira do sklapanja Ugovora o sufinanciranju sportske 
dvorane s Međimurskom županijom. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija sa 7 glasova „za“ i 3 glasa 
„protiv“ prihvatilo je prijedlog da se donošenje Odluke o zaduživanju prolongira do 
sklapanja Ugovora o sufinanciranju izgradnje sportske dvorane s Međimurskom 
županijom. 
 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Zamjenik POV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da je Općinsko vijeće donijelo 
odluku o osnivanju Savjeta mladih, a sam postupak osnivanja pokreće se objavom javnog 
poziva za isticanje kandidature  za članove i zamjenike članova Savjeta mladih. U privitku 
prijedloga Odluke je tekst javnog poziva  te potrebni obrasci za prijavu kandidata. Nakon 
prikupljenih prijava, Komisija za izbor i imenovanje će provjeriti formalnu ispravnost prijava i 
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predložiti popis kandidata Općinskom vijeću, a Općinsko vijeće će na prvoj slijedećoj sjednici 
tajnim glasovanjem izabrati članove Savjeta mladih. 
 Zamjenik POV otvara i zaključuje raspravu. 
 Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija, jednoglasno je s 9 glasova „za“ 
donijelo Odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta 
mladih Općine Sveta Marija i njihovih zamjenika. 

 
 
4. TOČKA DNEVNOG REDA 

  

Zamjenik POV daje riječ pročelnici koja iznosi da je na 24. sjednici OV donesena 
Odluka o uvjetima i kriterijima korištenja prostora u vlasništvu Općine Sveta Marija u kojoj je 
navedeno da će Pravilnik donijeti načelnica (što je u skladu s Zakonom o udrugama). Iz Ureda 
državne uprave dobili smo naputak da Pravilnike donosi predstavničko, a ne izvršno tijelo 
Općine. Uz savjetodavnu podršku istog Ureda došlo se do zaključka da se donesu dvije odluke. 
Jedna kojom će se regulirati davanje općinskih prostora na korištenje udrugama, a druga kojom 
će se propisati način davanja prostora na privremeno (u pravilu dnevno) korištenje.  

Zamjenik POV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Štefić i Strbad. 
 Vijećnik Strbad  traži da se u članku 2. Odluke, uz nazive općinskih prostora navedu i 

adrese tih prostora. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je s 9 glasova „za“ i 1 glasom 
„protiv“ donijelo Odluku o davanju prostora u vlasn ištvu Općine Sveta Marija na 
korištenje udrugama uz dopunu članka 2. da se uz nazive općinskih prostora navedu 
adrese tih prostora. 

 
5. TOČKA DNEVNOG REDA 

  

Zamjenik POV otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda u koju se uključuju vijećnici 
Lisjak i Bartolić koji traže da se iz Odluke izbace Vatrogasni domovi, budući da će se oni dati 
na višegodišnje  korištenje DVD-ima, a DVD-ima  ugovorom dati mogućnost da domove daju 
na privremeno korištenje. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je jednoglasno s 9 glasova 
„za  donijelo Odluku o dodjeli na privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine 
Sveta Marija, s time da se Vatrogasni domovi oba naselja izuzme iz ove Odluke. 

 
  

Sjednica je završila u 21:25 sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 
KLASA: 021-05/16-01/05     
URBROJ: 2109/24-16-5       
Sveta Marija, 14.09.2016.    

                ZAMJENIK PREDSJEDNICE 
                                                                                                       Općinskog vijeća 
 
                                                                                                            Dražen Šulj 


