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 IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

 s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 03.11.2016. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 
pozivom KLASA: 021-05/16-01/06, URBROJ: 2109/24-16-1 dana 31.10.2016. godine. 
 Sjednica je započela u 19:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak, Ksenija Blagus, 
Dražen Šulj, Dragutin Peter, Anamari Bartolić,Željko Strbad, Marjan Štefić i Marija Janković. 
 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11 vijećnika te da 
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Naknadno, nakon usvajanja dnevnog reda, sjednici se priključio vijećnik Andreas 
Lisjak. 

Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, 
zamjenik načelnice Ivica Kočiš, predstavnik medija gospodin Mladen Grubić te gospođe Ana 
Kralj i Maja Golubić iz REDEA-e. 
 Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
   

Predsjednica OV predložila je da se aktualni sat načelnice održi na kraju sjednice. 
Nakon što su se  vijećnici složili s njezinim prijedlogom ona daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika s 27. sjednice OV  koji je jednoglasno (s 9 glasova) usvojen.  
   

Predsjednica OV predlaže izmijenjen  dnevni red u odnosu na dnevni red kojeg su 
vijećnici dobili  u materijalima za sjednicu, uz napomenu da su prije početka sjednice dobili 
dodatne materijale za još jednu točku dnevnog reda. 

Predsjednica  OV predlaže  za  novi dnevni red sjednice slijedeće točke: 
 
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

1. Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Sveta Marija za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine 

2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveta Marija 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o prodaji kuhinjske odsisne nape tip KNZ-

8 
5. Zaključak o Prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 
6. Zaključak o Prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 

 
dok se Odluka o zaduživanju skida s dnevnog reda jer su se pojavile  nove okolnosti pa će se donošenje 
te odluke zasad odgoditi. 
Predsjednica OV daje na usvajanje predloženi (izmijenjen) dnevni red koji je usvojen s 9 glasova „za“ i 
1 glasom „suzdržan“ .  
 

1. TOČKA DNEVNOG REDA  
 

Predsjednica OV daje uvodnu riječ djelatnicama REDEA-e, koja je izradila Strateški 
razvojni programa Općine. Gospođa Kralj pozdravlja sve prisutne i napominje da vjeruje kako 
su svi dobro proučili Strateški razvojni program, pa će ona  predstaviti koncept  njegove izrade 
i pojasniti što on konkretno znači za Općinu. 

Strateški razvojni program financiran je u 100% iznosu iz mjere 7 i predstavlja podlogu 
za sva daljnja ulaganja Općine  do 2020. godine, jer  svi projekti financirani iz europskih 
strukturnih investicijskih fondova moraju imati podlogu u strateškim dokumentima, uz to je 
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naglasila da nije dovoljno uskladiti projekt sa razvojnom strategijom Županije. Sama izrada 
započela je u siječnju ove godine, održane su dvije radionice s radnim skupinama u koje su bili 
uključeni i neki od vijećnika uz članove udruga i gospodarstvenike. Na kraju je nacrt 
dokumenta dan na javnu raspravu (objavom poziva na internetskim stranicama Općine). Sama 
izrada tekla je na način da su se prikupili analitički podaci, napravila  analiza stanja, a nakon 
toga su članovi radnih skupina sami identificirali i rangirali razvojne probleme. Iz toga su 
kasnije izvađeni ciljevi, prioriteti i mjere  Strateškog razvojnog programa s kojima se kasnije 
usklađuju i razrađuju projekti. Da bi program bio provediv, izrađen je financijski i akcijski plan 
za trogodišnje razdoblje. Financijski plan je pozamašan (85 mil kn do 2020. g), ali on se većim 
dijelom odnosi na aglomeraciju, a gotovo svi projekti bi se većim dijelom trebali financirati iz 
fondova EU. Sastavni dio je i popis strateških projekata i to je ono čime bi se dalje trebalo 
rukovoditi kod izrade planova do 2020. godine. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnici Strbad  i Štefić. 
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o usvajanju Strateškog 
razvojnog programa Općine Sveta Marija za razdoblje od 2015. do 2020. godine. 
  

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je, s  10 glasova „za“, donijelo 
Odluku o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Sveta Marija za razdoblje od 
2015. do 2020. godine. 
 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
 Predsjednica OV daje riječ načelnici koja pojašnjava kako je danas raspisan natječaj iz 
Mjere 7.2 vezano na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, sa 100%-tnim 
financiranjem na koji mislimo kandidirati izgradnju prometnice do željezničke stanice. Već se 
dulje vrijeme intenzivno radi u suradnji s REDEA-om na pripremi projekta za prijavu na 
natječaj, tako da je već odrađeno ¾ pripreme potrebne za kandidiranje projekta, a ostaju još 
nepoznanice o načinu unosa dokumentacije u Agronet jer prema trenutnim saznanjima sva 
dokumentacija  mora biti skenirana, a ne u PDF formatu pa je tu problem s projektnom 
dokumentacijom zbog velikih formata. Kad se to razjasni na propisan način ćemo  kandidirati 
naš projekt 
Predsjednica OV daje riječ gospođi Kralj koja  dodaje da je to takva vrsta natječaja gdje je 
bitno za samu prijavu imati odluku predstavničkog tijela o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja i zato je ova točka danas naknadno stavljena na dnevni red sjednice, jer je bitno i da se 
što prije prijavimo na natječaj. 

Predsjednica OV zahvaljuje na izlaganju gospođi Kralj i otvara raspravu u koju se 
uključuju vijećnici Lisjak, Štefić i Strbad. 

Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o suglasnosti za 
provedbu ulaganja na području Općine Sveta Marija. 
 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je  (s 10 glasova) 
donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveta Marija. 
 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ predsjednici Upravnog vijeća vrtića Blagus koja iznosi kako 
je sve vidljivo iz priloženog izvješća u kojem je i usporedba s prethodnom godinom, a rezultat 
je nešto lošiji nego prethodne  godine zbog upisanog manjeg broja djece u odnosu na prethodnu 
godinu. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je s 10 glasova 
„za“ usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dječjeg vrti ća „Kockavica“. 
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4. TOČKA DNEVNOG REDA 
  

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja vezano na prodaju kuhinjske nape iznosi 
kako bi prema zakonu načelnica sama mogla donijeti odluku o prodaji pokretnine te 
vrijednosti, ali je u konkretnom slučaju zbog primjene preniske stope amortizacije došlo do 
velikog odstupanja između knjigovodstvene vrijednosti i stvarne vrijednosti predmetne nape, 
pa su  revizori  savjetovali da  Općinsko vijeće  da suglasnost na Odluku o prodaji nape i 
početnu cijenu prodaje  te je zato ta odluka na dnevnom redu sjednice OV. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Štefić i Strbad. 
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Zaključak o davanju 

suglasnosti na Prijedlog odluke o prodaji kuhinjske odsisne nape tip KNZ-8 i početnu cijenu 
prodaje od 5.000 kn. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 10 glasova) 
donijelo Zaklju čak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o prodaji kuhinjske 
odsisne nape tip KNZ-8 i početnu cijenu prodaje. 

 
5. i 6. TOČKA DNEVNOG REDA 

  

Predsjednica OV predlaže da se zajednički razmotre točka 5. i 6. dnevnog reda jer se 
odnose na istu tematiku te primjećuje kako je uvijek bio problem kod predlaganja kandidata za 
suce porotnike i suce porotnike za mladež zbog uvjeta koje kandidati moraju ispunjavati. 

Kako nije bilo prijedloga za kandidate za suce porotnike i suce porotnike za mladež 
nakon kratkog izlaganja gospodina Grubića o njegovim  iskustvima (on je sudac porotnik od 
1999. godine), predsjednica OV predložila je da vijećnici razmisle o mogućim kandidatima do 
slijedeće sjednice OV. 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog predsjednice OV da se  Zaključci o 
prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika odnosno sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu prenesu na slijedeću sjednicu OV. 

 
Predsjednica OV konstatira kako su time iscrpili sve točke dnevnog reda i otvara 

aktualni sat načelnice  te poziva načelnicu da izvijesti vijećnike o događajima između dvije 
sjednice. 

Načelnica ukratko iznosi kako imamo novog komunalnog redara koji se zasad pokazao 
dobar u poslu, danas se postavljaju obje autobusne nadstrešnice (u Svetoj Mariji i Donjem 
Mihaljevcu) i postavljene su sprave u „street workout“ parku. Prilaz groblju je gotovo završen, 
ali je došlo do urušavanja asfalta pa se mora raditi sanacija i kao što su već čuli za kandidiranje 
na natječaj za mjeru 7.2 imamo spreman projekt i  ostalo je samo oko 10-15% dokumentacije 
koju treba pripremiti. 

Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 
Raspravu  oko izgradnje odnosno potrebne sanacije parkirališta započinje vijećnik 

Štefić pitanjem da li će se sanacija napraviti kvalitetno, po njemu je parkiralište nefunkcionalno 
jer  nema staze uz ogradu i pristupa za invalide. 

Načelnica mu odgovara kako je cijeli projekt bio ograničen parcelacijom koju je 
napravila prošla vlast i  uvjetima koje su diktirale Hrvatske ceste i Hrvatske vode. 

Kočiš konstatira da je urušavanje asfalta  sramota za izvođača i nadzor jer se očito nije 
ispitala zbijenost tla oko slivnika, unatoč tome što je i IGH napravio ispitivanja na 6 točaka. 

Vijećnika Petera zanima da li su nakon sanacije ispitani spojevi na cijevima, jer bi tu 
kasnije moglo biti velikih problema. 

Vijećnik Strbad vidi pozitivnu stvar u asfaltiranju jer je to dugogodišnja potreba 
mještana i smatra da načelnica ne snosi nikakvu krivnju zbog propadanja asfalta već isključivo 
nadzor i izvoditelj radova te im treba dati do znanja kakvu su nesagledivu štetu nanijeli ugledu 
Općine. 
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Vijećnik Lisjak se boji da će zasađeni javori u otoku na parkiralištu  kad narastu 
zaklanjati vidik prilikom uključivanja vozila  s parkirališta na državnu cestu i smatra da se tu 
trebalo zasaditi puno niže raslinje. Načelnica mu odgovara da se radi o stupolikim javorima čija 
krošnja ne ide u širinu i neće biti problema s vidljivošću. 

Predsjednica OV revoltirana je propustima izvođača radova i nadzora i traži da se nađe 
način da se izvođaču, bez obzira na sanaciju, obračunaju penali.  

Vijećnik Strbad pita da li je raspisan natječaj za stipendije i koji su uvjeti. Načelnica mu 
odgovara da je raspisan, uvjeti su isti kao i prošle godine jer se nije mijenjao Pravilnik, dakle 
bez stipendiranja prve godine studija, ali je povećan broj stipendija i to s 6 na 10. 

 
Vijećnika Štefića zanima što je sa oglasnim pločama  na ulazu u naselja o kojima se 

davno raspravljalo i dogovorilo. Načelnica mu odgovara kako su dani u izradu ali je ispalo da 
je fotografija svetomarske čipke koja bi trebala biti na pločama preslabe rezolucije i potrebno je 
napraviti druge, ali da momentalno ni jedna čipkarica ne radi takvu čipku. Dodaje da je 
posudila stare batiće i da se Gordana Hunjadi obvezala da će čipku izraditi preko zime. 

Vijećnicu Janković zanima na koji način ljudi mogu kontaktirati novog komunalnog 
redara i da li će kao i prethodni u našoj općini biti srijedom. Načelnica joj odgovara da je zasad 
određena srijeda, a ljudi mogu nazvati direktno njega na mobitel ili doći u općinu i podnijeti 
prijavu koja će mu biti  proslijeđena. 

Vijećnicu Bartolić zanima tko će ubuduće naplaćivati srijedom placovinu. Načelnica joj 
odgovara da zasad Tena koja je na stručnom osposobljavanju, a kasnije komunalni radnik 
Štrok. 

Načelnica daje informaciju kako je Općina naslijedila ¾ dvorišta u Donjem Mihaljevcu 
u ulici Maršala Tita i da će se stupiti u kontakt s drugim nasljednikom radi dogovora oko 
eventualne prodaje. 

Vijećnika Strbada zanima zašto je s dnevnog reda skinuta Odluka o zaduživanju. 
Predsjednica OV pojašnjava kako postoje nova saznanja oko mogućeg financiranja izgradnje 
sportskih dvorana iz fondova EU, pa se ne treba žuriti s kreditnim zaduživanjem. 

Vijećnik Poljak izjavio je ispred  vijećnika HSS-a kako bi htio da svi skupa konsezusno 
dogovore način izgradnje sportske dvorane jer je to investicija od zajedničkog interesa za cijelu 
općinu. 

Vijećnik Štefić pita vijećnike da li su svi pročitali Županovo pismo namjere, a 
predsjednica OV dodaje da je i to jedan od razloga zašto se odustalo od odluke o zaduživanju.  

Vijećnik Strbad se također uključio u raspravu rekavši da oporba nije protiv izgradnje 
sportske dvorane, ali ne pod takvim uvjetima s čime su se složili i ostali vijećnici. 

 
Na kraju sjednice predsjednica OV informirala je vijećnike da vijećnica Bartolić  prelazi 

u  nezavisnu vijećnicu. 
  

Sjednica je završila u 20:23 sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 

KLASA: 021-05/16-01/06     
URBROJ: 2109/24-16-4       
Sveta Marija, 03.11.2016.    

                           PREDSJEDNICA 
                                                                                                       Općinskog vijeća 
         

Marija Frančić 


