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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

  s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 19.12.2014. 
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
  Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/08, URBROJ: 2109/24-14-01 dana 16.12.2014. 
godine. 
  Sjednica je započela u 18:30 sati. 
  Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak,  Dražen 
Šulj,  Ksenija Blagus, Anamari Bartolić, Dragutin Peter, Željko Strbad, Marija Janković, 
Andreas Lisjak i Antonio Frančić. 

 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 Đurñica 
Slamek,  zamjenik načelnice Ivica Kočiš, član Skupštine Meñimurske županije Željko Pavlic  
te predstavnik medija Alen Fuš.     
   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 kako su u tijeku 
dogovori oko izobrazbe poljoprivrednika za korištenje pesticida te da je na Kolegiju načelnika 
dogovoreno da će jedan dio sufinancirati Županija, a i u našem proračunu planirali smo iznos 
kojim bi sufinancirala Općina. Od zasad pristiglih ponuda najpovoljnija je od Savjetodavne 
službe, ali će se konačan izbor rješavati na nivou županije. 

Nadalje, vezano na Donji Mihaljevec, načelnica iznosi kako je gospodin Kobal iz 
Draškovca došao s poduzetnikom koji je zainteresiran za korištenje termalne vode iz bušotine 
u Donjem Mihaljevcu za zagrijavanje staklenika. O novim informacijama izvijestit će se 
VMO Donjeg Mihaljevca koje će i donijeti konačnu odluku o tome. Načelnica  tu vidi 
mogućnost dobivanja rente,ali koja ne bi bila velika već je najvažnija  mogućnost 
zapošljavanja  stanovništva. 

Projekt aglomeracija Donja Dubrava brzo napreduje jedino što je planirano početno 
sufinanciranje JLS (7%), povećanjem troškova preraslo u 10-12% , s time da se još uvijek ne 
zna konačan omjer sufinanciranja. Problem predstavljaju  naselja van glavnog voda kao 
Čukovec koja su obuhvaćena projektom, ali je za sada upitna realizacija projekta u tim 
naseljima.  

Načelnica dalje navodi kako će idejni projekti za rekonstrukciju  općinske zgrade biti 
gotov do kraja godine, a koji je smanjen u odnosu na planove koji su vijećnicima dostavljeni 
na razmatranje. Projekt sadržava rekonstrukciju prostora iznad općinskih prostorija i 
prostorija DVD-a te da se  projektom prvenstveno želi promijeniti krov zbog prokišnjavanja i 
dobiti prostorije za arhivu. 

Geodetsko parcelacijski elaborati za cestu do željezničke stanice gotovi su za obje 
katastarske općine i trenutno su u provedbi na gruntovnici, a projekt bi trebalo biti gotov 
najkasnije početkom iduće godine jer se izrañivao usporedo s elaboratom. 

 Na županiji je bio sastanak na kojem je prisustvovao zamjenik ministra te gospoñe 
Pintar i Bubanić iz Zavoda za prostorno planiranje, vezan za nezakonito  sagrañene vikendice 
uz Muru i Dravu (pojedini vlasnici su dobili Rješenja za rušenje istih), na kojem je zaključeno 
da će se iznaći neki način da se ljudima omogući ozakonjenje istih. 

Za kraj načelnica obavještava vijećnike kako smo uvršteni u  županijski proračun s 
iznosom od 250.000,00 kn. 

 
Predsjednica OV otvara raspravu i daje riječ vijećniku Strbadu koji načelnici upućuje 

pet pitanja. Zanima ga 1.zašto još nije napravljen dopis mještanima s točnim podacima 
vezanim za smeñe kante za bio-otpad, 2.da li imamo dozvolu za priključenje na oborinsku 
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kanalizaciju Meñimurskih voda u ulici Andrije Habuša u Donjem Mihaljevcu, 3.zašto se 
izvodi iz zapisnika sa sjednica VMO Donji Mihaljevec ne stavljaju na oglasnu ploču i web 
stranicu, 4.traži pojašnjenje o glasinama da su bile primjedbe mještana na izgradnju 
kanalizacije u Špoljarovoj grabi i na kraju ga 5. zanima zašto glumačka sekcija ne može  na 
probe u Dom kulture  u Donjem Mihaljevcu. 

Načelnica mu odgovara kako je namjerno čekala sa slanjem dopisa jer je iz 
Ministarstva dobila nove podatke koje je htjela najprije predočiti g. Radikoviću, ali će dopis 
napraviti i dostaviti ljudima u ponedjeljak. Meñimurske vode znaju da smo se priključili na 
njihov kanal i neće praviti problema. Vijećnica Bartolić pojašnjava kako se zapisnici pišu u 
bilježnicu, ali nije problem da se izvodi stave na oglasnu ploču, samo što ona dosad nije znala 
da je to bila prijašnja praksa. Zamjenik načelnice, Ivica Kočiš pojašnjava kako se vezano na 
oborinsku kanalizaciju Špoljarove grabe jedino žalio Stjepan Zadravec.  G. Kočiš dalje iznosi 
kako je problem što su kanalice oko crkve dovedene do ograde g. Zadravca i da se već radi na 
osmišljavanju rješenja vezanog na isto. Vijećnica i predsjednica VMO Bartolić daje 
objašnjenje za glumačku sekciju rekavši kako su nju pitali za ključ od Doma Kulture, ali nitko 
poslije nije došao po njega. 

Predsjednica OV zaključuje kako se odsad izvodi iz zapisnika sa sjednica VMO Donji 
Mihaljevec moraju stavljati na oglasnu ploču i na stranice Općine.  

 Vijećnicu Janković zanima što je sa zavažanjem poljskih puteva i iznosi problem pasa 
na cesti kojih je puno i predstavljaju veliki problem za mještane te predlaže da komunalni 
redar kazni vlasnike pasa. Načelnica odgovara kako je Općina preko komunalnog redara 
urgirala u par slučaja, ali da je teško ustanoviti čiji je pas i reakcije ljudi  su bile loše, a G. 
Kočiš pojašnjava kako se poljski putevi u pravilu zavažaju u rano proljeće i da je to prošle 
godine i učinjeno u okviru planiranih sredstava. Na njega se nadovezuje načelnica s 
informacijom kako je ona dogovorila s tvrtkom Pavlic asfalt beton da se cesta do željezničke 
stanice i Mezove poravna uz pomoć grejdera, a šljunak će se navoziti u proljeće.. 

 Vijećnik Lisjak pita načelnicu za razloge mijenjanja plana rekonstrukcije općinske 
zgrade s čime se DVD ne slaže budući da se mjerom 7.4 omogućuje renoviranje vatrogasnih 
domova. 

Načelnica mu odgovara kako je prvenstveni cilj projekta  zamjena krovišta zbog 
prokišnjavanja te dobivanja prostora za arhivu. Prvobitnom idejom projekta su bile definirane 
želje , ali se daljnjom analizom zaključilo da nadogradnja dograñenog dijela vatrogasnog 
doma iznosi preko 300.000,00 kn , a ako se ne dobe sredstva iz Fonda mi to sami ne možemo  
financirati te bi k tome još ponovno morali izrañivati i plaćati  novi projekt . 

Vijećnik Šulj slaže se s načelnicom da je potrebno mijenjati krovište, a sve ostalo ne 
možemo samo financirati u slučaju da projekt ne proñe na Fondu. 

Predsjednica OV daje riječ vijećniku Frančiću. 
On moli da se riješi problem pasa na cesti, zanima ga zašto još uvijek nije poslan dopis 

ljudima vezano na smeñe kante i želi da se ispita dimnjačar vezano na situaciju kad je starijoj 
gospoñi htio čistiti dimnjak za plin, a ista koristi jedino plinsku bocu. 

Predsjednica OV moli načelnicu da hitno ide traženi dopis za kante i da se ispita 
dimnjačara vezano uz rečenu situaciju, uz napomenu da vijećnik Frančić mora navesti 
konkretno ime i prezime spomenute gospoñe. 

Vijećnik Peter smatra da Pre-kom ucjenjuje stanovništvo novim uvjetima u kojima 
navodi da oni koji ne uzmu smeñu kantu neće moći zbrinuti glomazni otpad u dosadašnjoj 
količini. Po njemu jedno s drugim nema veze. 

Gospodin Pavlic pita zašto vijećnici nisu dobili na uvid projekte za cestu do 
željezničke stanice i zanima ga što je sa sporazumom o sanaciji odlagališta otpada                   
( Piškornica). 

Načelnica odgovara kako se  projekti rade paralelno s geodetsko parcelacijskim 
elaboratom ali zasad još nisu gotovi. G. Pavlic predlaže da se uvid u  geodetsko parcelacijske 
elaborate stavi na dnevni red slijedeće sjenice Općinskog vijeća s čime se složila i 
Predsjednica OV.  
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Sporazum o sanaciji deponija trebao bi biti spreman do kraja siječnja, i svakako će se 
dati na uvid vijećnicima prije potpisivanja. 

Vijećnika Frančića zanima radi čega se naplata smeñih kanti vrši ovisno o broju 
članova kućanstva kad se zna da količina npr. lišća od deset voćaka je ista, bilo u kućanstvu 
jedan ili pet članova, te konstatira da bi jedini pošten način bilo uvoñenje čipiranja kanti i 
naplata prema težini otpada. 

Vijećnica Bartolić pojašnjava kako od 01.01.2015. Pre-kom počinje  s pilot projektom 
evidentiranja  kanti i analize sadržaja kanti kako bi se dobila slika o tome koliko kućanstava 
odvaja koristan otpad. Nadovezala se načelnica rekavši kako će do sredine godine biti 
donijeta Uredba vezana uz Zakon o gospodarenju otpadom te da ona predviña dvije vrste 
izračuna cijene: prema težini ili prema volumenu te da je ona postavila pitanje načina 
obračuna  na sastanku u Pre-kom-u te da joj je bilo rečeno da cijena neće biti prema težini jer 
takav način sakupljanja otpada je skup, a da će se o tome razgovarati kad na snagu stupi 
Uredba. 

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

iz zapisnika sa 14. sjednice OV  koji je jednoglasno usvojen s 10 glasova. 
 

 
Predsjednica OV  daje na usvajanje predloženi dnevni red koji je jednoglasno (s 10 

glasova) usvojen.  
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
1. Izvješće načelnice za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine 
2. 2. izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu. 
3. Proračun za 2015 godinu s projekcijama za 2016 i 2017. 
4. Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Sveta Marija za 2015. godinu 
5. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Sveta Marija za 2015. 
godinu 

6. Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija za 2015. godinu 
7. Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2015. godinu 
8. Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrañenih zgrada 

na području Općine Sveta Marija za 2015. godinu 
9. Socijalni program Općine Sveta Marija za 2015. godinu 
10. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
11. Odluka o imenovanju povjerenstva za nerazvrstane ceste 
12. Plan davanja koncesija za 2015. godini 
13. Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija za razdoblje 2015. – 2017. 

 
 

  1. TOČKA DNEVNOG REDA   
 
 Predsjednica OV otvara raspravu o Izvješću načelnice. Načelnica daje dopunu izvješća 
za točku VI. gdje treba dopuniti da je VMO Donji Mihaljevec dalo za krovište  crkve Sv. 
Antuna Padovanskog 20. 000,00 kn i i Sveta Marija 5.000,00 kn. 
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad i gospodin Pavlic. 
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na usvajanje Izvješće načelnice za razdoblje 
01.01. -30.09.2014. godine  

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa  6 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 1 
glasom „ suzdržan“ usvojilo je Izvješće načelnice za razdoblje 01.01. – 30.09.2014.  
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2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
 Predsjednica OV Frančić daje riječ pročelnici, koja pojašnjava kako  su  2. izmjene i 
dopune Proračuna za 2014. godinu rezultat ostvarenih prihoda, a iznosi rashoda rezultat 
primjene proračunskog načela uravnoteženosti, dok će stvarni troškovi biti iskazani prilikom 
izvješća o izvršenju Poračuna uz objašnjenja o odstupanjima od planiranog. 
 Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad i gospodin Kočiš. 
 Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na usvajanje 2. izmjene i dopune Proračuna za 2014. 
godinu. 

 
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija  sa  većinom glasova svih vijećnika               

(6 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „ suzdržan“) usvojilo je 2. izmjene i dopune 
Proračuna za 2014. godinu.  
 

 3. TOČKA DNEVNOG REDA 

  
Predsjednica OV Frančić daje riječ pročelnici koja daje rezime Proračuna navodeći 

kako je proračun planiran u iznosu 3.620.000,00 kn od čega oko 20% prihoda u iznosu od 
750.000,00 kn  otpada na pomoći iz državnog i županijskog proračuna dok su ostatak vlastiti 
prihodi.  

Od Županije se očekuje 100.000,00 kn tekućih pomoći, i 250.000,00 kn kapitalne 
pomoći za izgradnju multifunkcionalne nadstrešnice. Očekivana sredstva od Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU planirana su za dva projekta: cestu do željezničke stanice i 
renoviranje općinske zgrade. Planirani prihod od Ministarstva kulture vezan je na 
svetomarsku čipku no cijeli projekt još nije konkretiziran. 

 Planirani rashodi za naselje Sveta Marija iznose 2.418.250,00 kn ( 67% ukupnih 
rashoda), a za naselje Donji Mihaljevec 1.202.250,00 kn (33% ukupnih rashoda). Nadalje  
iznosi važnije projekte koji su planirani za slijedeću godinu u naselju Sveta Marija: izgradnja 
ceste do željezničke stanice (265.000,00 kn), izgradnja multifunkcionalne nadstrešnice 
(250.000,00 kn), ureñenje općinske zgrade (150.000,00 kn) i ureñenje prilaza groblju 
(62.000,00 kn). U Donjem Mihaljevcu je planirana 2. faza izgradnje Špoljarove grabe 
(150.000,00 kn), fasada na Vatrogasnom domu (40.000,00 kn) i ureñenje poslovnog prostora 
(prvenstveno hidroizolacija) (40.000,00 kn). Na kraju pojašnjava kako je prema Sporazumu iz 
2012. godine za sufinanciranju izgradnje vatrogasne garaže u Svetoj Mariji ostao dug od 
15.000,00 kn , pa je to razlog smanjenja te stavke u Proračunu  u odnosu na prethodne godine. 

 
Predsjednica OV  otvara raspravu  u koju se uključuju gospodin Pavlic, Kočiš, te 

vijećnici Strbad, Frančić i Šulj.  
Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na usvajanje Proračun za 2015. godinu. 

 
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija većinom glasova (sa  6 glasova „za“, 3 glasa 

„protiv“ i 1 glasom „ suzdržan“) usvojilo je Prora čun za 2015. godinu.  
 

 4. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV otvara raspravu o  Programu gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sveta Marija i nakon što se nitko nije javio za riječ istu 
zaključuje te daje na glasovanje. 
 

Bez rasprave, Općinsko Vijeće je javnim je glasovanjem sa 8 glasa „za“i 2 glasa 
„suzdržan“ prihvatilo Program gradnje objekata i ur eñaja komunalne 
infrastrukture na podru čju Općine Sveta Marija. 
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5. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV otvara raspravu o Programu održavanja komunalne infrastrukture u 
koju se uključuje vijećnici Lisjak  i Frančić.  

Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje Program održavanja komunalne 
infrastrukture  na glasovanje. 

Nakon rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 9 glasova „za“, 1 
glasom  „suzdržan“  prihvatilo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 
djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području 
Općine Sveta Marija za 2015. godinu.. 

 
 
6. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV otvara raspravu o Programu javnih potreba u kulturi Općine Sveta 
Marija za 2015. godinu, koji je vezan na Proračun, te istu zaključuje i daje na glasovanje. 

Bez rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 8 glasova „za“ i 2 glasa 
„suzdržan“ prihvatilo je Program javnih potreba u k ulturi Op ćine Sveta Marija za 
2015. godinu.. 

 
 

7. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje  na glasovanje Program javnih potreba u sportu Općine Sveta 
Marija za 2015. godinu, koji je  vezan na stavke Proračuna. 

Bez rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 6 glasova „za“, 2 glasa 
„protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ prihvatilo je Program  javnih potreba u sportu Općine 
Sveta Marija za 2015. godinu..  
 

 
8. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje  na glasovanje Program korištenja sredstava naknade za 
ozakonjenje nezakonito izgrañenih zgrada na području Općine Sveta Marija za 2015. 
godinu 

Bez rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 10 glasova 
„za“, prihvatilo Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 
izgrañenih zgrada na području Općine Sveta Marija za 2015. godinu.  

 
 
9. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV otvara raspravu Socijalni program za 2015. godinu koji je  vezan na 
stavke Proračuna. Vijećnik Strbad apelira da se stipendiranje proširi na veći broj studenata , 
odnosno da se uvaži zaključak Povjerenstva za stipendije. 
  Nakon rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je  sa 10 
glasova „za“  prihvatilo Socijalni program Općine Sveta Marija za  2015. godinu.  

 
 

 



 6 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ Predsjednici Upravnog vijeća vrtića Blagus koja 
pojašnjava da je dosadašnja ravnateljica otišla u mirovinu te je raspisan natječaj na koji su se 
javila tri kandidata od kojih je jedino Karolina imala kompletnu natječajnu dokumentaciju. 
Vijećnika Strbada zanima zašto konkretno  druge dvije tete nisu zadovoljile te primjećuje 
kako po datumima koji su navedeni u rješenju nije završio rok za žalbu.. Blagus odgovara da  
nisu u dokumentaciji imale potvrdu o nekažnjavanju. 
Predsjednica OV predlaže da se poštuje procedura vezana uz rok na žalbu te se ova točka 
dnevnog reda prebacuje na slijedeću sjednicu. 
 Nakon rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je  sa 10 
glasova „za“  donijelo odluku da se ova točka dnevnog reda prebaci na slijedeću 
sjednicu.   
 
  11. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
Načelnica pojašnjava  da se krenulo s prijenosom nerazvrstanih cesta u vlasništvo Općine i da 
bi se povjerenstvo trebalo angažirati u situacijama kad se ustanovi da je netko „proširio“ svoje 
dvorište na javnu površinu te da se odredi mogućnost otkupa tog dijela površine. 
 Predsjednica OV predlaže da se formira Povjerenstvo od tri člana te predlaže Antonia 
Frančića, Anamari Bartolić i Dražena Šulja. 

Vijećnici su se jednoglasno (s 10 glasova „za“) složili da članovi Povjerenstva za 
nerazvrstane ceste budu Antonio Frančić, Anamari Bartoli ć i Dražen Šulj.  
 

12. i 13. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV  predlaže, budući da postoji mogućnost raspisivanja još jednog 
natječaja za koncesiju,  da se ove dvije točke prenesu na dnevni red slijedeće sjednice, a 
pročelnica dodatno ispita da li se jednom doneseni planovi mogu mijenjati 
 
 
 
  

Sjednica je završila u 20:55  sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 
Klasa: 021-05/14-01/08    Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2109/24-14-4       
Sveta Marija, 19.12.2014.      Marija Frančić 
 
 
 

 


