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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

  sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 
28.07.2014. godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
  Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/04, URBROJ: 2109/24-14-01 dana 24.07.2014. 
godine. 
 Sjednica je započela u 20:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak, Dražen Šulj,  
Ksenija Blagus, Anamari Bartolić, Dragutin Peter, Marija Janković, Marjan Štefić, i Antonio 
Frančić, a nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice pridružio se i vijećnik Andreas 
Lisjak.. 

 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11 vijećnika te 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
 Sjednici je  na poziv Predsjednice prisustvovala i načelnica Đurñica Slamek.     
 Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
   

Predsjednica  OV Frančić pozdravlja sve prisutne i daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika sa 10. sjednice OV.  

Vijećnik Štefić ima primjedbu na točku 5. Izvoda navodeći kako na sjednici nije bila 
spomenuta točna lokacija ribnjaka, a tu je navedeno da je to uz kanal HE Dubrava. 

Predsjednica OV predlaže da se iz točke 5. izbaci tekst: „na lokaciji kod kanala HE 
Dubrava“  te daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice OV sa predloženom 
izmjenom. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (sa 9 glasova) usvojilo Izvod iz 
zapisnika sa 10. sjednice OV.   
Predsjednica OV  daje na usvajanje predloženi dnevni red koji je jednoglasno (sa 10 glasova) 
usvojen.  
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 
 

1. Odluka o  porezima Općine Sveta Marija 
2. Prijedlog turističke ploče Općine Sveta Marija 
3. Ostalo 

 
 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
 Predsjednica OV Frančić daje riječ pročelnici, koja iznosi kako su vijećnici u 
materijalima dobili na uvid, prema zahtjevu sa protekle sjednice visinu naplaćenih poreza na 
tvrtku u proteklom trogodišnjem razdoblju, te kako je jedina promjena u odnosu na dosad 
važeću Odluku o porezima ta da se ukidaju porezi na korištenje javnih površina u vrijeme 
manifestacija, jer će se isti naplaćivati kao naknada za dnevni zakup.   

Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj sudjeluju vijećnici Štefić i Janković 
.  
Predsjednica OV zatvara raspravu i daje Odluku o porezima Općine Sveta Marija na 

glasovanje.  
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 7 glasova „za“ i 3 glasa 

„protiv“donijelo Odluku o porezima Op ćine Sveta Marija.  
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2. TOČKA DNEVNOG REDA 

  
Predsjednica OV  otvara raspravu u koju se sa svojim prijedlozima i mišljenjima 

uključuju svi vijećnici. 
Nakon rasprave , usuglašeno je da će turistička ploča Općine Sveta Marija biti 

prijedlog broj 9. ali u bijeloj podlozi, crkva plave boje kakve je i grb, ispod čipka s batićima 
kao na prijedlogu broj 5., a na dnu natpis DOBRO DOŠLI, WELCOME, WILLKOMMEN.  

             
Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 9 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ 

prihvatilo je usuglašeni izgled turističke ploče Općine Sveta Marija.  
 

 

  3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV  daje riječ vijećnici Blagus koja upozorava na katastrofalnu situaciju 
u autobusnom prometu u jutarnjim satima, a vezano na prijevoz putnika za Zagreb, te moli 
načelnicu da s načelnicima okolnih donjomeñimurskih općina iznañe način da se kod 
nadležnih institucija zatraži autobusnu liniju od Kotoribe do Zagreba. Vijećnik Štefić pita 
načelnicu kako to da će se sufinancirati knjige učenicima, a na prošloj sjednici je bilo rečeno 
da nemamo sredstava. Načelnica mu pojašnjava kako su se na sastanku sa Županom načelnici 
složili da omjer sufinanciranja izmeñu Županije i Općina bude 70:30, i to samo za kupnju 
udžbenika. Potreban iznos je možda malo viši od onog kojeg se  prvobitno mislilo izdvojiti 
samo za socijalne slučajeve ali sredstva za to nisu upitna. Vijećnica Janković smatra kako bi 
Povjerenstvo za sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika,formirano na prethodnoj sjednici 
trebalo ostaviti da odluči o socijalnim slučajevima, bez obzira na trenutnu odluku županije, na 
što joj je Predsjednica OV odgovorila kako će takve situacije rješavati Socijalno vijeće. 

Vijećnik Štefić moli da mu se za slijedeću sjednicu prikupe informacije o tome koliko 
je domaćinstava s područja naše općine priključeno na vodovod , koliko ne i koliko ih je zbog 
toga kažnjeno. Vijećnik Peter upućuje na problem pješačke staze kod groblja koja je jako 
potrebna zbog uskog prolaza pokraj ceste. Vijećnik Lisjak u dobroj namjeri podsjeća da je 
hitno potrebno zavoziti bankine po svim ulicama jer ima puno udarnih rupa.  
Predsjednica OV zaključuje sjednicu.  
   

Sjednica je završila u 20:38 sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 
Klasa: 021-05/14-01/04    Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2109/24-14-3       
Sveta Marija, 28.07.2014.      Marija Frančić 


