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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

 sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 14.10.2014. 
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala Predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/06, URBROJ: 2109/24-14-1 dana 10.10.2014. 
godine. 
 Sjednica je započela u 19:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak,  Andreas Lisjak, 
Ksenija Blagus, Anamari Bartolić, Dragutin Peter, Marija Janković, Antonio Frančić i Marjan 
Štefić. 

 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11 vijećnika te 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica Slamek, 
zamjenik načelnice Ivica Kočiš, član Skupštine Meñimurske županije Željko Pavlic i 
komunalni redar Branko Horvat te predstavnici medija Alen Fuš i Mladen Grubić. 

Na poziv Načelnice, sjednici je prisustvovao direktor „Piškornica“ d.o.o., g. Mladen 
Jozinović. 

Tokom izlaganja g. Jozinovića sjednici su se pridružili vijećnici Željko Strbad i 
Dražen Šulj. 
  Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
   

Predsjednica OV pozdravila je sve prisutne i dala riječ načelnici. Načelnica pojašnjava 
kako je 2007. godine sklopljen sporazum izmeñu Općine i Fonda za zaštitu okoliša (nadalje: 
Fond) o sanaciji odlagališta otpada Segetec i Parag , s omjerom sufinanciranja 60:40 
(Općina:Fond). Dobivenim sredstvima Fonda izrañen je Plan sanacije i zatvaranja odlagališta 
i Izvještaj o provedenim istražnim radovima na lokaciji odlagališta Parag i Segetec. 
Odlagališta su u meñuvremenu zatvorena, a sanacija naših odlagališta  u sklopu projeka 
Piškornica omogućena je u 100% iznosu aplikacijom na fondove EU. 

Načelnica je dala riječ g. Jozinoviću. On u vrlo iscrpnom i detaljnom izlaganju iznosi: 
 
1. Piškornica d.o.o je meñužupanijsko komunalno poduzeće za zbrinjavanje otpada u 

čijem su suvlasništvu četiri županije sjeverozapadne Hrvatske s 22,50% udjela dok 10% ima 
Koprivnički Ivanec na čijem će području biti smješteno odlagalište. Cjelokupni projekt vrijedi 
100 mil. eura (70 mil. eura centar za zbrinjavanje otpada, 30 mil eura sanacija postojećih 39 
odlagališta). 

2. Z poslove sanacije postojećih odlagališta osnovana je tvrtka Piškornica sanacije 
j.d.o.o., kao firma posebne namjene, jer se Piškornica d.o.o. ne smije izložiti rizicima i 
eventualnim financijskim gubicima do kojih bi moglo doći prilikom  sanacije odlagališta. 
Fond bi sufinancirao sanaciju u 100%-tnom iznosu, jer su sredstva osigurana iz fondova EU. 

3. Svaka općina ili grad može i sama ili u suradnji s Fondom izvršiti sanaciju 
odlagališta  na svom području uz već prije ugovoren omjer sufinanciranja 60:40 ili sama 
aplicirati odlagališta na EU fondove.  

4. Cijena odlaganja otpada u Piškornicu po njegovoj procjeni bila bi na razini koju 
stanovništvo Meñimurske županije plaća i dosad, ali bi bila viša za ostale županije s obzirom 
koju cijenu plaćaju sada.  

Predsjednica OV zahvaljuje  g. Jozinoviću i otvara raspravu u koju se uključuju 
vijećnici Štefić,  Strbad , Lisjak, Poljak i Blagus te gospodin Pavlic. 
   

Gospodin Jozinović  tokom rasprave ponovno tvrdi da je sanacija 100% 
financirana od EU fondova jer Evropa trajno zatvaranje odlagališta financira u 100% -
nom iznosu. 

. 
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Predsjednica OV predlaže da se aktualni sat načelnice pomakne na kraj sjednice čime 
su se složili svi vijećnici. 

Predsjednica OV daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice OV  koji je 
jednoglasno usvojen s 11 glasova. 

Predsjednica OV  daje na usvajanje predloženi dnevni red koji je jednoglasno (s 11 
glasova) usvojen.  

 
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
1. Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Segetec“  
2. Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Parag“  
3. Izvješće komunalnog redara 
4. Pravilnik o stipendiranju redovnih studenata  
5. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Sveta Marija 
6. Odluka o razrješenju i izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“ 

Sveta Marija  
7. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za provedbu postupka davanja 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
8. Provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara na području općine Sveta Marija 

 
1. TOČKA DNEVNOG REDA   

  
Predsjednica OV  predlaže da se Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagališta 

komunalnog otpada „Segetec“ dopuni u  točki II iza teksta „Ovlašćuje se načelnica Općine 
Sveta Marija za sklapanje svih sporazuma i/ili ugovora i/ili drugih isprava i to s društvom 
Piškornica sanacije j.d.o.o., Zagreb, Ilica 1/a, OIB:76203942086 i/ili  Fondom za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Ksaver 208, OIB:85828625994, i to posebno 
Sporazuma o povjeravanju poslova sanacije odlagališta komunalnog otpada „Segetec“ , s 
tekstom „koji mora prethodno dati na uvid Općinskom vijeću“. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 10 glasova „za“  i 1 glasom „suzdržan“ 
donijelo je Odluku o  povjeravanju projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada 
„Segetec“ s predloženom dopunom.  
  
  2. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV  predlaže da se Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagališta 
komunalnog otpada „Parag“ dopuni u  točki II iza teksta „Ovlašćuje se načelnica Općine 
Sveta Marija za sklapanje svih sporazuma i/ili ugovora i/ili drugih isprava i to s društvom 
Piškornica sanacije j.d.o.o., Zagreb, Ilica 1/a, OIB:76203942086 i/ili  Fondom za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Ksaver 208, OIB:85828625994, i to posebno 
Sporazuma o povjeravanju poslova sanacije odlagališta komunalnog otpada „Parag“, s 
tekstom „koji mora prethodno dati na uvid Općinskom vijeću“. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 10 glasova „za“  i 1 glasom „suzdržan“ 
donijelo je Odluku o  povjeravanju projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada 
„Parag“ s predloženom dopunom.  
 
  3. TOČKA DNEVNOG REDA 

  
Predsjednica OV daje riječ  komunalnom redaru Branku Horvatu. Gospodin Horvat 

vijećnike je upoznao s problemima koje ima u svom radu. Prvenstveno je naglasio kako 
pokriva najveće područje u Meñimurskoj županiji (radi usporedbe isto takvo područje grada 
Murskog Središća pokrivaju četiri komunalna redara). Uz poslove poljoprivrednog redara 
obavlja i poslove komunalnog redara, a momentalno mu najveći problem predstavlja koncept 
rada koji su osmislili prije mjesec dana načelnici Općina u kojima radi  prema kojem bi kroz 
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tjedan dana trebao četiri dana obavljati terenski posao (po jedan dan u  svakoj Općini), a 
petkom „papirnato“ riješiti minimalno 20-25 slučaja, što nije izvedivo.  

Otežavajuća okolnost je i ta što nema ni u jednoj Općini svoj radni prostor tj. stol i 
računalo. U terenskom radu koristi vlastiti automobil za što ne prima dovoljnu naknadu kojom 
bi mogao kupiti drugi budući da je jedan uništio po poljskim putovima.  

Nabraja dalje probleme oko zbrinjavanja pasa (nemamo prihvatilište). Gospodin 
Horvat ističe kako je poslao dva dopisa poljoprivrednoj inspektorici u kojima se osvrnuo na 
problem kažnjavanja staračkih domaćinstava koja ne obrañuju svoja poljoprivredna zemljišta 
jer su kazne toliko visoke da ih oni ne mogu sa svojim primanjima podmiriti. Na kraju je 
konstatirao da je sve više napuštenih kuća, a budući da  zakon ne dozvoljava pristup nečijem 
dvorištu bez dopuštenja vlasnika to gotovo onemogućava  rad komunalnom redaru. 

Predsjednica OV zahvaljuje g. Horvatu i otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici 
Štefić, Lisjak i Strbad te vijećnice Blagus i Bartolić. 

Predsjednica OV zadužuje načelnicu da zajedno s načelnicima ostalih Općina stvore 
bolje uvjete za rad komunalnog redara pri čemu prvenstveno misli na nabavu uniforme, 
eventualno nabavu prikladnog vozila te osiguranja radnog prostora i  nabavu računala. 

Predsjednica OV predlaže da se prihvati izvješće komunalnog redara, a do druge 
sjednice načelnica mora dati detaljno izvješće o tome što se riješilo vezano uz stvaranje boljih 
uvjeta rada g. Horvata.  

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno s 9 glasova „ za“ prihvatilo je 
Izvješće komunalnog redara.  
 

  4. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV daje riječ Predsjednici Povjerenstva za dodjelu stipendija  Blagus 
koja u kraćim crtama iznosi predložene izmjene i dopune Pravilnika. Tako se u članku 4. 
dodaje  integrirani studij (uz postojeći preddiplomski i diplomski studij). Osim toga mijenjaju 
se i kriteriji (članak 10) vezani uz članove zajedničkog kućanstva i njihova primanja pa je 
prijedlog da se pri tome uzimaju u obzir  članovi uže obitelji zajedničkog kućanstva za razliku 
od dosadašnjih svih članova zajedničkog kućanstva, a samohrani roditelj  koji uzdržava 
studenta mora priložiti dokaz da je samohrani roditelj. U članku 15., dodatnih 5 bodova 
umjesto dosadašnjih 10 dobiva student kojeg uzdržava samohrani roditelj. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnici Strbad i Štefić te 
gospodin Pavlic.  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , s  8 glasova „za“ , 2 glasa „ 
protiv“ i 1 glasom „suzdržan“donijelo je Pravilnik o stipendiranju redovnih studenata. 
 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Štefić. 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , s  8 glasova „za“ , 1 glasom 

„ protiv“ i 2 glasa „suzdržan“donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području 
Općine Sveta Marija. 

 
6. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV pita da li tko ima dopunu ili prijedlog vezan za imenovanje člana 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“. Kako nitko od vijećnika nije imao novi 
prijedlog Predsjednica OV dala je Odluku o razrješenju i izboru člana Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Kockavica“ na glasovanje.  

 
Vijećnici su  jednoglasno (s 11 glasova) donijeli Odluku o razrješenje i izboru 

člana Upravnog vijeća Dječjeg vrti ća „Kockavica“ Sveta Marija.  
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7. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV traži od vijećnika da daju prijedloge za  imenovanje  stručnog 
povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. U 
stručno povjerenstvo imenuju se: Antonio Frančić, Ivanka Herc-Kaser, Ksenija Blagus, 
Božidar Poljak i Ksenija Bartolić – Ban. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je sa  11 glasova 
donijelo Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 
 

8. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi kako je provedbeni plan unapreñenja 
zaštite od požara napravljan u suradnji s predsjednikom DVD Sveta Marija, g. Ivanom 
Pavlicom na temelju Procjene ugroženosti  od požara, a što je zakonska obaveza. 

Predsjednica OV otvara raspravu  u koju se uključuju  vijećnik Lisjak.  
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je (s 11 

glasova) donijelo Provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara na području Općine 
Sveta Marija za 2015. godinu. 

 
 
Predsjednica OV zaključuje sjednicu i otvara aktualni sat načelnice te poziva vijećnike 

da postavljaju pitanja . 
Gospodina Pavlica zanima što se desilo s općinskom  web stranicom, odnosno zašto je 

maknuta mogućnost komentiranja i time onemogućena komunikacija izmeñu mještana i 
čelništva. Načelnica pojašnjava kako je u izradi nova stranica gdje će se komunikacija 
uspostavljati preko e- mail poruka, a komentari anonimnih pošiljatelja  na trenutnoj stranici 
bili su ispod nivoa službene stranice jedne Općine pa smo ih maknuli. Pavlic dalje smatra 
kako ljudi nisu dovoljno informirani vezano na Javni poziv objavljen na web stranici te bi po 
njemu parcelacijski elaborat  ceste do željezničke stanice  vijećnici trebali dobiti na uvid. 
Načelnica mu odgovara kako ona radi u okviru svojih ovlasti, a zakon koji je na snazi 
omogućava uknjižbu vlasništva  na navedenoj cesti bez suglasnosti vlasnika te da je sve 
napravljeno u skladu sa zakonom. Parcelacijski elaborat je u izradi i ne mora prije uknjižbe na 
uvid Općinskom vijeću, ali će vijećnicima isto kao i projekt ceste biti predočen. 

Vijećnika Lisjaka zanima kad će se konačno urediti bankine po selu na što mu  
načelnica odgovara da će bankine  uskoro biti ureñene jer je već njihovo ureñenje 
dogovoreno. 
   

Sjednica je završila u 22:00  sata. 
 

 
OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 

 

 
Klasa: 021-05/14-01/06    Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2109/24-14-4       
Sveta Marija, 14.10.2014.      Marija Frančić 

 


