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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

 sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 24.03.2015. 
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/15-01/01, URBROJ: 2109/24-15-01 dana 20.03.2015. 
godine. 
 Sjednica je započela u 19:00 sati. 
 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 8 od 11 vijećnika te 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Ksenija Blagus, Dražen Šulj,  
Anamari Bartolić, Antonio Frančić, Željko Strbad , Dragutin Peter i Marija Janković. 
 Naknadno, tokom aktualnog sata načelnice sjednici se priključio vijećnik Andreas 
Lisjak  
  Sjednici su  na poziv predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica Slamek 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 iznosi da je Pre-kom d.o.o. otkupio 
48% Gorinke za 280.000,00 kn. Navodi dalje da do 20.08.2015. godine mora biti gotova 
projektna dokumentacija za Aglomeraciju Dubrava, u protivnom će se plaćati penali, a ista će 
biti prezentirana jedinicama lokalne samouprave nakon Uskrsa. Vezano na cestu do 
željezničke stanice, ista je gruntovno i katastarski prenesena na Općinu Sveta Marija te je 
ucrtana na karti i vidljiva na geoportalu. 

 Prilikom izrade projektne dokumentacije za parkiralište kod groblja nastali su neki 
problemi oko suglasnosti Hrvatskih cesta koji su otklonjeni i projekti bi trebali biti gotovo do 
kraja travnja, dok projekti multifunkcionalne nadstrešnice  čekaju da se provede usvoji 
izmjena Prostornog plana. Prošle godine su na izgradnji Sportsko rekreacijskog parka za djecu  
u Donjem Mihaljevcu izvedeni radovi u vrijednosti od 170.00,00 kn , a trenutno su poslani 
upiti za dostavu ponuda  za nastavak radova. Ove godine planiraju se izvesti svi preostali 
radovi osim asfaltiranja ceste uz sam park.  

Načelnica dalje navodi da je za izradu geodetsko parcelacijskog elaborata i geodetskog 
nacrta kao najpovoljniji ponuditelj izabran GEO-GAUSS d.o.o. s ponudom od cca 141.000,00 
kn. Trenutno je na sanaciji poljskih putova angažiran Pavlic-asfalt beton d.o.o. sa gredeljom 
koji je poravnao dosadašnje udarne rupe na glavnim putovima do Željezničke stanice i 
Mezove te u Donjem Mihaljevcu prema dogovoru s VMO Donji Mihaljevec.. 

Načelnica obavještava vijećnike o sutrašnjem javnom izlaganju vezanom za  izmjene i 
dopune Prostornog plana Općine te ih informira o problemima koji su  se javljali prilikom 
izrade istih. Navodi problem reciklažnog dvorišta u poduzetničkoj zoni, problem kod 
proširenja grañevinskog područja za izgradnju dodatnih grañevina uz postojeće farme i 
njihovo proširenje, problem vezan uz definiranje ribogojilište (Zavod, koji izrañuje Izmjene i 
dopune PP ga spominje u pisanoj formi, a nije ucrtano u karte te se neće se moći kasnije 
realizirati) i na kraju navodi  kako je visina vijenca za grañevine unutar grañevinskog 
područja sa dosadašnjih 5,6 m povišena na 6,2 m te da će se moći spajati dvije čestice. 

Na kraju izlaganja načelnica izražava nezadovoljstvo što Zavod ne dozvoljava 
prenamjenu čestice zelene površine u Črnoj Pešti u prostor za centralne sadržaje, odnosno 
turističku namjenu kako smo planirali. Navodi da mi u cijeloj Općini, ne provede li se ta 
prenamjena, nemamo mogućnost razvijati turizam za što imamo veliki potencijal s čime su se 
vijećnici složili. 

Načelnica najavljuje proljetnu akciju čišćenja okoliša za 11. travanj te poziva sve 
vijećnike da se odazovu. 

Predsjednica OV zahvalila je načelnici i otvorila raspravu. 
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Vijećnika Strbada zanimaju dvije stvari: kako se rješava problem pasa lutalica i kako 
funkcionira sakupljanje bio otpada jer je on nakon vraćanja kante za bio otpad dobio opomenu 
od Općine. 

Načelnica mu odgovara da se za pse lutalice urgiralo po prijavama. Na nju se 
nadovezala vijećnica Bartolić rekavši  kako je komunalni redar poslao opomene u Donjem 
Mihaljevcu vlasnicima pasa, što je rezultiralo prijetnjama njoj i komunalnom redaru. 

Načelnica iznosi kako je na sastanku u Pre-kom-u konstatirano da smo povećali 
količinu komunalnog otpada i time postali najgora općina po pitanju odvajanja korisnog 
otpada, a da su opomene poslane prema popisu dobivenom iz Pre-kom-a. 

Vijećnik Lisjak uz isprike zbog kašnjenja  postavlja pitanje sanacije udarnih rupa uz 
asfalt u naselju Sveta Marija i napominje kako je u parku  izmeñu ulica K.Zrinski i I. Žbulja  
jedno srušeno i drugo  suho stablo koje treba srušiti  prije nego se samo sruši i napravi štetu 
koju će Općina morati sanirati. 

Vijećnica Janković pita što se misli poduzeti s zemljom u istome parku koja stoji tamo 
od jeseni. 

Načelnica odgovara kako se zemlja   dosad nije mogla poravnati zbog zime i 
vremenskih uvjeta, ali da će to biti napravljeno u sklopu ureñenja parka, a suho drveće po 
naselju ponudit će se udrugama te da su udarne rupe uz asfalt bile sanirane na jesen i 
nemoguće ih je sanirati svaki mjesec te da se planira sanacija kad započnu javni radovi. 

Predsjednica  OV Frančić zaključuje  kako se komunalni redar mora zadužiti da 
najprije pošalje opomenu vlasnicima pasa lutalica, a zatim da se ide s kaznama. Sugerira 
nadalje da se čim prije uredi okoliš ambulante neovisno o tome da li će ureñenje financirati 
Dom zdravlja  ili mi sami. 

Predsjednica OV zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika sa 16. sjednice OV  koji  je jednoglasno usvojen. 
 
Vijećnici  Šulj i Lisjak napuštaju sjednicu  zbog intervencije gašenja požara . 
 

Predsjednica OV  daje na usvajanje predloženi dnevni red koji je jednoglasno (sa 7 
glasova) usvojen.  
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu 
2. Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2014. godine 
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i 

ureñaja komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2014. godinu 
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2014. godinu 
5. 1. izmjene i dopune  Proračuna Općine Sveta Marija za 2015. godinu 
6. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2008-2015 godine na području Općine Sveta 
Marija za 2014. godinu 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom 
Općine Sveta Marija za 2014. g 

8. Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa općine Sveta Marija  za 
razdoblje od 2015. do 2020 godine 

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području 
Općine Sveta Marija u 2014. godini 

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2014. godinu i Plana 
rada za 2015. godinu DVD-a Sveta Marija  
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11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2014. godinu i Plana 
rada za 2015. godinu DVD-a Donji Mihaljevec  

 
 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA   
 
 Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja  iznosi kako je poslovanje 2014. godine uz 
preneseni višak prihoda  iz 2013. godine rezultiralo viškom prihoda od 674.836,07 kn ( 
naselje Sveta Marija 422.788,35 kn , a Donji Mihaljevec 252.017,72 kn). te primjećuje kako 
je u općem dijelu Izvještaja došlo do pogreške jer se navedeni iznos od 69.421,83 kn ne 
odnosi samo na kredit Hypo banke nego su unutra i ulaganje u vlasničke udjele GKP Pre-kom 
d.o.o-a. 
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad. 

Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna za 2014. godinu. 

 
Javnim glasovanjem, Općinsko vijeće općine Sveta Marija jednoglasno je sa 7 

glasova „za“ prihvatilo Godišnji izvještaj o izvršenju prora čuna za 2014. godinu.  
.  
 
  2. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
 Predsjednica OV otvara i zaključuje  raspravu o Odluci o raspodjeli viška prihoda za 
2014. godinu  
 
 Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 7 glasova 
„za“ donijelo Odluku o raspodjeli viška prihoda iz 2014. godine.  
 
  3. TOČKA DNEVNOG REDA 
  

Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točki  dnevnog reda u koju se uključuje 
vijećnik Strbad . 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija, jednoglasno je (sa 7 

glasova) donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata 
i ureñaja komunalne infrastrukture Op ćine Sveta Marija za 2014. godinu. 

 
  
  4. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je zaključuje. 
 
Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je (sa 7 glasova) 

donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture Op ćine Sveta Marija za 2014. godinu. 

 
 
5. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

 Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja vezano na 1. izmjene i dopune Proračuna 
iznosi da je došlo do povećanja Proračuna za iznos od 1.386.200 kn, što se odnosi na višak 
prihoda iz 2014. godine (674.800,00 kn) koji se rasporeñuje prema odluci o raspodjeli viška 
prihoda ,  kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (520.000,00 kn) od 
čega je 70.000,00 kn predviñeno za izradu Strategije razvoja Općine, a 450.000,00 kn za ureñenje 
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prilaza groblju, te na refundiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (191.400,00 kn) za 
financiranje javnih radova tokom 2015. godine. 
 Predsjednica OV otvara raspravu .  

U raspravu se uključuje vijećnik Strbad.. 
 

Nakon rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa  6 glasova „za“i 1 
glasom „ suzdržan“ donijelo I. izmjene i dopune  Proračuna Općine Sveta Marija za 
2015. godinu 
 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja napominje da je ovo Izvješće zakonska 
obveza, a dogovoreno ja da to izvješće u načelu izrañuje Pre-kom za sve donjomeñimurske 
Općine, jedino su dodani podaci specifični za našu Općinu.. 

Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je zaključuje. 
 
Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je donijelo 

Odluku o  prihvaćanju  Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2008.-2015. godine na području Općine Sveta Marija za 2014. 
godinu.  

 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
 Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja iznosi da je  zakonska obveza davatelja 
usluge prikupljanja otpada da jednom godišnje predstavničkom tijelu podnese izvješće o svom 
radu. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici: Strbad i Frančić.  
Predsjednica OV zaključuje raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 
 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (sa 7 
glasova) donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješće o izvršenju plana gospodarenja 
otpadom općine Sveta Marija za 2014. godinu.  
 

 
8. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ načelnici koja iznosi kako donošenje Strategije razvoja nije 
zakonska obveza općina već samo gradova, ali fondovi EU traže u natječajnoj dokumetaciji 
da se pozovemo na strategiju te napominje kako je i Županijska strategija u izradi pa se 
trenutno nemamo na što pozvati. Načelnica dalje iznosi kako je velika vjerojatnost da ćemo se 
morati kreditno zadužiti kod banaka jer se sredstva iz Fondova EU dobivaju po fazama ili na 
kraju projekta te da početak realizacije projekta treba Općina financirati sama. 

Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik 
Strbad.. 

Predsjednica OV Frančić predlaže da se radna skupinaza izradu Strategije imenuje na 
slijedećoj sjednici OV. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija, jednoglasno je (sa 7 

glasova) donijelo Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa općine Sveta Marija 
za razdoblje od 2015. do 2020. godine. 
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9. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava kako je izvješće napravljeno u 
suradnji s DVD-ima, odnosno temeljem izvješća zapovjednika pojedinog DVD-a. 

 
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je zaključuje. 
 

Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je (sa 7 glasova) 
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području 
Općine Sveta Marija u 2014. godini 

 
 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je zaključuje. 
 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je donijelo 

Zaklju čak o prihvaćanju financijskog izvješća za 2014. godinu i Plana rada za 2015. 
godinu DVD-a Sveta Marija. 

 
 

11. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 
Vijećnik Strbad primjećuje kako je u financijskom izvješću DVD-a Donji Mihaljevec 

iznos primljenih dotacija od Općine niži nego prijašnjih godina. Provjerom financijske kartice 
u Općini ustanovljeno je da se iznosi ne podudaraju pa je predsjednica OV predložila da se 
izvrši dodatna provjera i zaključak donese na drugoj sjednici. 

 
   
   

Sjednica je završila u 20:15 sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 
KLASA: 021-05/15-01/01    Predsjednica Općinskog vijeća 
URBROJ: 2109/24-15-8       
Sveta Marija, 24.03.2015.      Marija Frančić 
 
 


