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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

  s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 21.07.2014. 
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
  Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/03, URBROJ: 2109/24-14-01 dana 18.07.2014. 
godine. 
  Sjednica je započela u 19:00 sati. 
  Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Dražen Šulj,  Ksenija 
Blagus, Anamari Bartolić, Dragutin Peter, Marija Janković, Marjan Štefić, Antonio Frančić a 
kasnije (nakon 7. točke dnevnog reda) se pridružio vijećnik Božidar Poljak. 

 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 8 od 11 vijećnika te 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
  Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica 
Slamek,  član Skupštine Meñimurske županije Željko Pavlic  te predstavnici medija Alen Fuš 
i Mladen Grubić.      
   Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
   

 Predsjednica OV otvorila je aktualni sat i pozvala  načelnicu  Slamek da 
izvijesti  vijećnike o svom radu u proteklom razdoblju. Načelnica navodi da su u oba naselja 
održani Zborovi mještana, a u Donjem Mihaljevcu i svečana sjednica povodom Dana Donjeg 
Mihaljevca a. Raspisan je natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora u Domu kulture, ali 
nitko nije dao ponudu osim jedne usmene ponude od 25 kn/m2 dok je naša ponuda iznosila 5 
eura /m2. Trenutno je zainteresiran gospodin Štefić iz Donje Dubrave, a kroz par dana 
ponovno će se raspisati natječaj uz korekciju cijene zakupa što će možda rezultirati sa više 
ponuñača. 

 Nadalje navodi da je stigla zatražena ponuda HEP-a za povećanje snage električne 
energije  u Domu kulture u Svetoj Mariji u iznosu od 83.000,00 kn . Načelnica dalje navodi 
da je postavljena je LED rasvjeta u sportskom parku za djecu i mlade, da se sa sakupljanjem 
bio otpada počinje se  01.12.2014., a naplata će početi s 01.01.2015. godine. 

Postavit će se turističke oznake za crkvu u Svetoj Mariji i Donjem MIhaljevcu, čipku i 
informativna ploča naselja kod Općine. Načelnica nadalje obavještava vijećnike da je raspisan  
natječaj za asfaltiranje Čakovečke ulice i Trga Slobode u Donjem Mihaljevcu te oko Ribičkog 
parka, ispred ulaza u Općinu kao i prekopi ulica u Svetoj Mariji. Raspisan je i natječaj za 
izgradnju pješačke staze na groblju. Planira se ići i sa projektnom dokumentacijom  za cestu 
do željezničke stanice koja je dijelom započeta za vrijeme mandata Marije Frančić. Na kraju 
iznosi da smo od Županije dobili 118.000,00 kn tekućih pomoći.  

Predsjednica OV zahvaljuje  načelnici i otvara raspravu. 
 Za riječ se javio vijećnik Štefić  pitanjem koja bi bila nova snaga električne energije 

na što načelnica odgovara da je to 65 kW. Gospodina Pavlica zanima da li su dobivena kakva 
sredstva od Ministarstva gospodarstva i što je sa izgradnjom pješačko biciklističke staze od 
groblja do ambulante na što načelnica odgovara da sredstva  nisu dobivena i da ćemo 
navedene projekte realizirati vlastitim sredstvima, ali da se nada da ćemo s mjerom 7 koja ide 
potkraj godine imati više uspjeha, a da zasad nije u planu izgradnja spomenute pješačko 
biciklističke staze. Vijećnicu Janković zanima da li se planira izgraditi poprečne staze na 
groblju od istočne strane groblja do središnje staze, čime bi se olakšalo starijim osobama 
nošenje vode kod zalijevanja. Načelnica objašnjava kako će uz novu  stazu biti postavljen 
vodovod na isti način kao i sa zapadne strane groblja pa neće postojati potreba za spomenutim 
poprečnim stazama. 

 
Predsjednica  OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz 

zapisnika sa 9. sjednice OV  koji je jednoglasno usvojen s 8 glasova. 
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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. Izviješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i svečana prisega 

člana Općinskog  vijeća 
2. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Sveta Marija 
3. Odluka o  porezima Općine Sveta Marija 
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
5. Novi prijedlozi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Sveta Marija 
6. Informacija o sufinanciranju udžbenika za osnovnu školu 
7. Izviješće komunalnog redara za 2013. godinu 
8. Odluka o dodjeli plaketa i priznanja 
9. LAG –prijedlog sklapanja cash poolinga (objedinjavanje salda više računa) izmeñu 

članica LAG-a 
10. Ostalo ( Zamolba šahovskog kluba) 

 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA   
 
  Predsjednik Mandatne komisije Dražen Šulj iznosi da se vijećnica Nataša 
Vidović-Zadravec pismeno očitovala da stavlja u mirovanje svoj mandat vijećnice Općinskog 
vijeća Općine Sveta Marija , a SDP umjesto nje predlaže Mariju Janković. Marija Janković 
daje je prisegu za člana Općinskog vijeća koju i vlastoručno potpisuje uz čestitke svih 
nazočnih.  
  
  2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
 Predsjednica OV Frančić daje riječ pročelnici, koja pojašnjava da je Odluka ponovno 
na dnevnom redu jer je prema Zakonu o trgovini potrebno točno definirati lokacije na kojima 
predstavničko tijelo dozvoljava na području Općine trgovinu na malo izvan prodavaonica..   

Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj sudjeluju vijećnici Štefić i  Peter. 
  
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 8 glasova „za“ donijelo 

Odluku o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Sveta Marija.  
 

  3. TOČKA DNEVNOG REDA 

  
Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja ukratko iznosi kako je predložena Odluka 

o porezima ustvari  Odluka o porezima iz 2001 korigirana sa  Izmjenama i dopunama koje su 
bile donesene 2004., 2008, i dvaput 2013. godine.. Osim navedenih korekcija, ukinut je porez 
na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina za vrijeme manifestacija. Prihod po toj 
osnovi ostvarit će se preko naknade za dnevni zakup u visinu koju će definirati načelnica 
posebnom Odlukom. Predsjednica OV otvara raspravu. 

Vijećnik Štefić  predlaže da se ukine Porez na tvrtku ili da se barem kriterij broja 
zaposlenih zamijeni novim kojim bi se pravne osobe  svrstale u kategoriju malog, srednjeg ili 
velikog poduzetnika. 

 
U daljnju raspravu uključuju se vijećnice Blagus i Bartolić. 
Predsjednica OV daje na glasovanje prijedlog vijećnika Štefića . 
Predsjednica OV daje na glasovanje Odluku o porezima . 
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Općinsko vijeće Općine Sveta Marija ,  sa 3 glasa „za“ i  5 glasova“protiv“ nije 
prihvatilo prijedlog o ukidanju Poreza na tvrtku. 

 
Općinsko vijeće općine Sveta Marija , nije donijelo Odluku o porezima jer za nju 

nije bilo potrebne većine glasova ( 4 glasa „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa   „ suzdržan“).  
 

  4. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja  pojašnjava da je Odluka o komunalnom 
redu dopunjena u dijelu kaznenih odredbi gdje dosad nisu bile definirane visine novčane 
kazne za  fizičku osobu obrtnika  i osobu koja obavlja samostalnu djelatnost.  

Osim toga, prije definirani fiksni iznosi kazne za prekršaj zamijenjeni su zakonski 
dozvoljenim rasponom novčanih kazni.  

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnik Štefić, vijećnice 
Janković, Blagus i Bartolić. 

Predsjednica OV predložila je da se na drugu sjednicu pozove komunalni redar 
Branko Horvat kako bi sam izvijestio vijećnike o svom radu te da se donošenje Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu  prolongira  čime su se složili svi 
vijećnici. 
  

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV  daje riječ načelnici koja pojašnjava kako je trenutno u izradi  
Izmjena i dopuna prostornog plana Županije te da svatko tko ima prijedlog za dopunu u 
odnosu na Izmjene i dopune prostornog plana iz 2012. godine, da ih iznese. Ona konkretno 
ima upit vezano za otvaranja ribnjaka. 

U raspravi sudjeluju vijećnici Peter i Štefić te gospodin Pavlic.  
 
Vijećnici su jednoglasno (s 8 glasova) prihvatili prijedlog da se ide u  izmjenu 

prostornog plana.  
 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ načelnici , koja pojašnjava da je prvobitan prijedlog 
Župana bio da se svoj djeci sufinanciraju udžbenici sa po 200,00 kn (100,00 kn Županija, 
100,00 kn Općina), ali ona predlaže da se sufinanciraju udžbenici za osnovnu školu za djecu 
slabijeg imovinskog stanja, socijalne slučajeve i treće dijete  u obitelji. 

Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj sudjeluju vijećnice Bartolić, Janković i 
Blagus , vijećnici  Štefić, Peter i Šulj te gospodin Pavlic. 

  
Predsjednica OV Frančić predlaže da se odmah formira  povjerenstvo. 
 
Vijećnici su se jednoglasno (sa 8 glasova) složili da članovi Povjerenstva za 

sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika budu: Marija Frančić, Ksenija Blagus, 
Marija Jankovi ć, Anamari Bartoli ć i Ksenija Bartoli ć-Ban.  

 
 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV  predlaže da se drugi put pozove komunalni redar koji će osobno dati 
izviješće o svom radu. Vijećnik Peter dodao je kako bi bilo dobro da komunalni redar izvijesti 
vijećnike koliko ima naplaćenih kazni za prekršaje u drugim općinama za koje je nadležan. 
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8. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanja da se 
svim predloženim dodjele zahvalnice Općine. 

 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je (sa 9 glasova 

„za“) donijelo Odluku o dodjeli plaketa i priznanja . 
 

 
 
9. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ načelnici koja pojašnjava kako se kod cash pooling-a radi o 
„objedinjavanju“ stanja računa potpisnica ugovora, na  način da jedni druge „kreditiraju“ u 
slučaju potrebe uz 1% kamate što je bitno povoljnije od kamate koja se plaća bankama. U 
sklopu objedinjenih računa bio bi i LAG u koji bi trebale općine  uplatiti 200 000,00 kn. U 
slučaju cash poolinga u LAG se ne bi uplaćivala ta sredstva već bi navedeni minus pokrivale 
općine uz kamatu 1%. 

 U raspravu su se uključili vije ćnici Štefić , Peter  i gospodin Pavlic. 
 S 1 glasom „za“ , 0 glasova „protiv“ i 8 glasova „ suzdržan“ Općinsko vijeće 

Općine Sveta Marija nije prihvatilo prijedlog da se potpiše ugovor o cash pooling-u s 
članicama LAG-a Mura Drava.  

 
 
 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ načelnici. Načelnica iznosi kako je predsjednik Šahovskog 
kluba Sveta Marija i Donji Mihaljevec uputio zamolbu Općinskom vijeću  da im Općina da 
suglasnost za izgradnju šahovskog kluba te da bi oni vlastitim radom i sredstvima izgradili 
zgradu, tj. prostore za svoje potrebe na čestici gdje su prostori motorista. Načelnica smatra da 
oni trenutno imaju zadovoljavajući prostor kojeg dijele s Udrugom umirovljenika, a za 
eventualne turnire mogu koristiti  Dom kulture ili Vatrogasni dom te da bi se novim 
prostornim planom moglo odrediti neko zemljište u tu namjenu. Vijećnik Štefić smatra da 
Općina ne može davati dozvole za gradnju.  

Nakon rasprave , Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno se (s 9 glasova 
„za“) složilo  da će se Šahovskom klubu pokušati dati neko zemljište za izgradnju 
Šahovskog kluba prilikom izrade Izmjena prostornog plana.  

 
 

  

   

Sjednica je završila u 20:30  sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 
Klasa: 021-05/14-01/03    Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2109/24-14-3      
Sveta Marija, 21.07.2014.      Marija Frančić 
 
 
 

 


