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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 30.04.2015. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2109/24-15-01 dana 27.04.2015. 
godine. 
 Sjednica je započela u 19:30 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 , Božidar Poljak 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 
zamjenik načelnice Ivica Kočiš i član Meñimurske skupštine Željko Pavlic.      

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 u tijeku izrada Izmjena i 
dopuna prostornog plana ureñenja Općine Sveta Marija, a kako je tijekom rasprave, koja je 
dio procedure donošenja PP, iskazana potreba proširenja grañevinskog područja oko 
svinjogojske farme u Svetoj Mariji trebat će ponoviti javnu raspravu i javno izlaganje. 

 Dalje navodi kako je bila u Varaždinu u konzervatorskom zavodu vezano na izmjenu 
povijesne matrice naselja te da će konzervatori o tome dati svoje mišljenje.  

U Općini su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa dva 
vježbenika: Dejan Orehovec i Monika Mustač, a za javne radove dobili smo odobrenje za tri 
osobe: Barić Zdravka, Golub Vladimira i Pongrac Josipa.  

Najpovoljniji ponuñač na natječaju  za izradu geodetskog elaborata za nerazvrstane 
ceste koji je vezan uz prijenos nerazvrstanih cesta u vlasništvo Općine, bio je Geo-Gauss te je 
s njim sklopljen ugovor o izvoñenju istih. 

Općina je, zajedno s udrugama, organizirala akciju čišćenja okoliša i načelnica 
zamjera što se na istu odazvalo jako malo vijećnika, ali pozitivno je  što je ove godine bilo 
sakupljeno manje smeća nego prethodne godine. 

Na kraju navodi kako je za  provedbu druge faze izgradnje sportskog parka  u Donjem 
Mihaljevcu ugovor sklopljen s tvrtkom Pavlic-Asfalt-Beton i da vjeruje kako će ista radove 
završiti u  ugovorenom  roku (08.06.2015). 

Predsjednica OV zahvalila je načelnici i otvorila raspravu. 
Vijećnika Strbada zanimaju pobliže informacije o staklenicima u Donjem Mihaljevcu. 

Načelnica odgovara kako je jedna strana tvrtka pokazala interes za izgradnju staklenika na 
području zatvorene bušotine plina u Donjem Mihaljevcu. Ivica Kočiš pojašnjava da se radi o 
projektu grijanja plastenika odnosno staklenika i proizvodnji struje kao „nus“ proizvoda 
cjelokupnog procesa. 

Vijećnicu Janković zanima gdje se mogu nabaviti kišobrani s motivom svetomarske 
čipke na što načelnica odgovara da se mogu nabaviti u udruzi „Svetomarska čipka“. 

Gospodina Pavlica zanima da li će se vlasnicima zemljišta uz cestu do željezničke 
stanice isplatiti naknada za dio koji je izvlašten. Načelnica odgovara da se tu ne radi o 
primjeni Zakona o izvlaštenju nego je cesta prenesena u vlasništvo Općine temeljem novog 
Zakona o cestama te da će se vlasnicima isplatiti adekvatna naknada, a za visinu iste se 
interesirala u Agenciji za poljoprivredno zemljište. 

Predsjednica OV predlaže da se ti ljudi pozovu na sastanak, da im se sve objasni i plati 
te zadužuje načelnicu da to što hitnije napravi. Vijećnika Strbada zatim zanima program 
proslave 1. maja i skreće ponovno pozornost na problem pasa lutalica u Donjem Mihaljevcu. 
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Načelnica odgovara kako biciklijada počinje u 9 sati ispred nogometnog igrališta u Donjem 
Mihaljevcu  pa se dalje vozi kroz Čukovec do Črnog mosta u Goričanu, a povratak je kroz 
Svetu Mariju u Donji Mihaljevec u Ribički dom gdje će u 12 sati sudionicima biti podijeljen 
grah. Grah u Svetoj Mariji već tradicionalno kuha HSS koji će se od 16 sati nadalje 
posluživati svim mještanima Općine te pozvala vijećnike da doñu.  

Što se tiče pasa lutalica komunalni redar u suradnji s Bioinstitutom vrši zbrinjavanje 
istih po dojavi mještana. 

 
Sjednici se pridružuje vijećnik Lisjak.  
Vijećnika Frančića zanima kad će u potpunosti proraditi internetska stranica Općine, 

na što načelnica odgovara da još ima sitnih dorada koje bi trebale biti gotove do ponedjeljka. 
Predsjednica OV zaključuje da u slučaju ako ne bude gotovo, treba zamijeniti tvrtku koja to 
odrañuje. 

Gospodina Pavlica zanima Antonija Kenñel, konkretno što je riješeno u vezi s njom, a 
načelnica odgovara kako je predmet još na Službeničkom sudu, a da zasad nemamo 
informacije vezane uz datum njenog eventualnog povratka s porodiljnog dopusta. 

Predsjednica OV zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika sa 17. sjednice OV  koji  je jednoglasno (sa 9 glasova usvojen). 
 

Predsjednica OV predlaže 8. točku dnevnog reda kao dopunu koja bi glasila: 
 
Izmjena naknade za putne troškove za djelatnicu dječjeg vrtića Đurñicu Poljak. 

 
Predsjednica OV  daje na usvajanje dnevni red s predloženom dopunom koji je 

jednoglasno (sa 9 glasova) usvojen.  
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

 
1. Polugodišnje izvješće načelnice 
2. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta 
3. Odluka o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
4. Odlukao imenovanju operativne radne skupine za pripremu izrade Strateškog 

razvojnog programa Općine Sveta Marija za razdoblje 2015. – 2020. godine 
5. Analiza stanja zaštite i spašavanja u općini Sveta Marija za 2014. godinu 
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine 

Sveta Marija 
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2014. godine i Plana rada 

za 2015. godinu DVD-a Donji Mihaljevec  
      8.   Izmjena naknade za putne troškove za djelatnicu dječjeg vrtića Đurñicu Poljak 
  
  1. TOČKA DNEVNOG REDA   
 
 Predsjednica OV daje riječ načelnici koja konstatira kako nema što dodati na svoje 
izvješće.  
 Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad i Lisjak  
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na usvajanje Izvješće načelnice za razdoblje 
01.07. -01.01.2015. godine  

 
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa  5 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 1 

glasom „ suzdržan“ usvojilo je Izvješće načelnice za razdoblje 01.07. – 
01.01.2015.godine.  
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  2. TOČKA DNEVNOG REDA 
 Predsjednica OV daje riječ načelnici koja objašnjava kako je proglašenje javnog dobra 
u općoj upotrebi preduvjet prijenosa nerazvrstanih cesta u vlasništvo Općine, a što smo po 
zakonu obavezni napraviti, a i neophodno je riješiti vlasništvo nerazvrstanih cesta prije 
početka radova na  kanalizaciji te da se ova odluka konkretno odnosi na ulice Katarine 
Zrinski, Ivana Žbulja i Zelengaja. 
 Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 9 glasova 
„za“ donijelo Odluku o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta.  
 
  3. TOČKA DNEVNOG REDA 
 Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi kako je potrebno produljiti rok 
trajanja ugovora o koncesiji s postojećim dimnjačarom jer još uvijek nije okončan postupak 
natječaja za obavljanje dimnjačarskih poslova. Natječaj je objavljen u elektronskom 
oglasniku, a trenutno traje rok za prikupljanje ponuda. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad i Frančić.  
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (sa 9 

glasova) donijelo Odluku o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova. 

 
   4. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV navodi kako je informaciju o formiranju radne skupine i prijedlog 
dijela članova iste načelnica dala na prošloj sjednici s prijedlogom da se ista proširi članovima 
političkih stranaka i zainteresiranih udruga te je zamolila oporbu da nadopuni sastav radne 
skupine. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Frančić,  Strbad te 
vijećnica Janković.  

Predsjednica OV zaključuje da je potrebno poslati dopis udrugama kako bi 
zainteresirane dale svoje predstavnike, a političke stranke da za slijedeću sjednicu imaju 
konkretne prijedloge za svoje predstavnike. 

 
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je (sa 9 glasova) prihvatilo 

zaključak da se dogovori sastanak s predsjednicima udruga i politi čkih stranaka na 
kojem će oni iznijeti svoje prijedloge vezano na izradu Strateškog razvojnog programa 
Općine Sveta Marija za razdoblje 2015. – 2020. godine. 

 
5. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja navodi da je podnošenje  analize stanja 
zaštite i spašavanja Općinskom vijeću zakonska godišnja obaveza. 
 Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Lisjak. 
 

Nakon rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je sa  9 
glasova „za“  usvojilo je Analizu stanja zaštite i spašavanja u Općini Sveta Marija za 
2014. godinu sa dopunom  teksta u točki 3. „i jednu mulja ču marke Honda“ 
 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 
Predsjednica OV  konstatira da je ova točka dnevnog reda isto kao i prethodna točka 

zakonska obveza te otvara raspravu. 
U raspravu se uključuje vijećnik Lisjak. 
Predsjednica OV zaključuje  raspravu po ovoj točci dnevnog reda i daje na usvajanje 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveta 
Marija za 2015. godinu. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 9 
glasova „za“ usvojilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Sveta Marija za 2015. godinu s predloženim izmjenama.  

 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
 Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja iznosi da je u materijalima 

vijećnicima dostavljena financijska kartica DVD-a Donji Mihaljevec iz koje je vidljivo da je 
donacija  DVD-ut umanjena za trošak izrade procjene ugroženosti od požara. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Lisjak.  
 
 Nakon 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 Donji Mihaljevec. 

 
8. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV iznosi kako se tete u vrtiću na svakom Upravnom vijeću vrtića bune 
da su odlukom prethodne vlasti zakinute za putne troškove tj. da ne dobivaju zakonom 
propisani iznos os 0,75 kn po kilometru. Predsjednica OV predlaže da se za područje Općine 
ne isplaćuju putni troškovi, ali da se Đurñici Poljak isplate u visini od 700,00 kn mjesečno. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Lisjak i Strbad. 
 
 Predsjednica OV iznosi i prijedlog Upravnog vijeća vrtića da se cijena koju plaćaju 

roditelji umanji za 2% po danu za više od 5 dana bolesti djeteta, za razliku od dosadašnjih 1% 
po danu. 

Predsjednica OV predlaže da se donese odluka  da se putni troškovi za područje 
Općine ne isplaćuju, do 25 km udaljenosti isplaćuju u visini od 300,00 kn mjesečno , a iznad 
25 km udaljenosti isplaćuju u visini od 700,00 kn mjesečno 

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

glasova) donijelo Odluku  da se za zaposlene u Dječjem vrti ću „Kockavica“ putni 
troškovi za područje Općine ne isplaćuju, do 25 km udaljenosti isplaćuju u visini od 
300,00 kn mjesečno , a iznad 25 km udaljenosti isplaćuju u visini od 700,00 kn mjesečno 

 
 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je prihvatilo 

prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrti ća „Kockavica „ o umanjenju cijene vrti ća  za 2% 
po danu za više od 5 dana odsutnosti djeteta  iz vrtića zbog bolesti. 

 
 
Sjednica je završila u 21:17 sati. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 
 

 
KLASA: 021-05/15-01/02    Predsjednica Općinskog vijeća 
URBROJ: 2109/24-15-4       
Sveta Marija, 30.04.2015.      Marija Frančić 
 
 


