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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

 s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 24.06.2015. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/15-01/03, URBROJ: 2109/24-15-01 dana 19.06.2015. 
godine. 
 Sjednica je započela u 19:30 sati. 
 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11 vijećnika te 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Ksenija Blagus, Dražen Šulj,  
Anamari Bartolić, Andreas Lisjak, Antonio Frančić, Željko Strbad, Dragutin Peter i Marija 
Janković. 
 Naknadno, tokom aktualnog sata načelnice sjednici se priključio vijećnik Božidar 
Poljak.  
  Sjednici su  na poziv predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica Slamek te 
zamjenik načelnice Ivica Kočiš.      

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 kritizira što većina vijećnika nije bila 
na svečanoj sjednici u Donjem Mihaljevcu, a time ni  na otvorenju Sportsko rekreacijskog 
parka za djecu i mlade. Iznosi nadalje da su u Domu kulture u Svetoj Mariji postavljeni novi 
zastori na pozornici, dok se u Donjem Mihaljevcu čeka dostava električnih vodilica. 

 Dalje navodi kako je na Županiji održan sastanak s gospodinom Jozinovićem gdje je 
konstatirano da će se sve općine koje moraju sanirati svoja odlagališta rješavati u paketu s 
time da je moguće da i mi participiramo u troškovima sanacije, ali maksimalno 10%. 

Ponovljena javna rasprava o Izmjenama i dopunama PPU održat će se u ponedjeljak 
(29.06.2015) u 10 sati u vijećnici Općine  i poziva sve vijećnike da prisustvuju istoj. Ponovna 
javna rasprava bila je potrebna zbog primjedbi na sam postupak provoñenja javne rasprave 
koje je uputila Vesna Makovec pa je gospoña Pintar iz Zavoda za prostorno ureñenje 
konstatirala da je najbolje da se postupak javne rasprave  ponovi. 

Vezano na projekte, načelnica navodi kako su gotovi projekti  za parkiralište uz 
groblje i za cestu do željezničke stanice, a trenutno su poslani javnopravnim tijelima na 
usuglašavanje. 

Predsjednica OV zahvalila je načelnici i otvorila raspravu. 
Vijećnika Strbada zanimaju tri stvari: traži informaciju oko novinskog članka vezano 

na pročelnicu i polaganje državnog stručnog ispita, informaciju vezano na kanalizaciju i 
načelničinu izjavu na svečanoj sjednici u Donjem Mihaljevcu da će ona biti besplatna za 
kućanstva i treće, traži pojašnjenje o istraživanju Instituta za javne financije o otvorenosti 
proračuna prema kojem je Općina Sveta Marija ocijenjena ocjenom jedan.  

Načelnica odgovara kako je 2008. godine donesen zakon prema kojem je bio propisan 
rok za polaganje državnog stručnog ispita, i prva informacija je bila da svi koji nisu na 
vrijeme položili državni stručni ispit dobivaju otkaz, ali je naknadno pojašnjeno da se to 
odnosi na sve one koji ni danas nemaju položen državni stručni ispit kao što je slučaj s 
komunalnim redarom., dok svi naši službenici imaju položen stručni ispit, a pročelnica ga je 
položila u roku od 10 mjeseci. Vezano na kanalizaciju, načelnica iznosi kako je njima bilo 
prezentirano da su priključci neće plaćati. Druge godine počinje izgradnja kanalizacije koja će 
biti 70% financirana iz fondova EU, 10% Meñimurske vode, dio država,a dio Općina (na 
početku je bila riječ o 7% a sad se već govori i o 12%). Z realizaciju tog projekta vjerojatno 
ćemo se morati kreditno zadužiti. Vijećnik Strbad smatra da bi te informacije načelnica 
trebala prezentirati OV a ne na svečanoj sjednici na što mu načelnica odgovara da je 
informacija već bila dana na sjednici Općinskog vijeća. 
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Načelnica odgovara na pitanje vezano na istraživanje o otvorenosti proračuna, kako 
nije jasna takova ocjena jer na našoj web stranici konstantno stoje dokumenti vezani na 
proračun, izvršenje proračuna i izmjene i dopune proračuna što je potvrdila i pročelnica koja 
te dokumente i objavljuje. 

Vijećnica Janković primjećuje kako je uz spomenike u parku u centru sela bilo 
porazbacanih lampaša i granja, što nije primjereno s obzirom na državne praznike koji se 
obilježavaju ovih dana. Načelnica odgovara kako su svijeće očito naknadno bile razbacane, 
jer dok su dan prije polagali svijeće sve je bilo u redu. Predsjednica OV inzistira da se za 
svaki državni praznik polože i svijeće i cvijeće i to na oba spomenika u parku. 

Sjednici se priključuje vijećnik Poljak. 
Vijećnica Janković traži da se nešto poduzme u svezi s  okolišem trgovine Kitro i 

autobusnog stajališta koji nagrñuje izgled sela ( rijetko je pokošena trava, a i plakati na samoj 
zgradi dodatno nagrñuju). načelnica odgovara kako je cijela zgrada u privatnom vlasništvu i 
da je vlasnica već i prije zabranila plakatiranje, no to je jako teško sprovesti u praksi. 

Predsjednica OV predlaže da komunalni redar napiše opomenu vlasniku da u slučaju 
da sam ne sanira, isto će riješiti Općina o njegovom trošku, a isto treba napraviti i za okoliš 
bivše poljoprivredne zadruge. 

Vijećnik Lisjak predlaže da se napiše demanti u novinama oko polaganja stručnog 
ispita pročelnika, gonga i ovog zadnjeg istraživanja. Nadalje navodi kako su se njemu obratili 
djelatnici Općine da im je skinuto s plaće, a ne znaju zašto.i na kraju ga zanima da li će se 
višak novca iz prethodne godine ove godine utrošiti ili će se ponovno prenijeti u slijedeću 
godinu. 

Načelnica odgovara kako je Rudi dobio opomenu , a Željko je zanemarivao usmene 
opomene i dolazio u općinu  zabavljat, te nije izvršavao rečene mu zadatke a skidanje s plaće 
je u skladu s člankom 46. st 1 Zakona o službenicima i namještenicima 

Predsjednica OV smatra da nije u redu nekome skinuti s plaće nego prethodno treba 
iscrpiti sve ostale mogućnosti te preuzima na sebe da ispita cijeli slučaj, prouči Zakon i da kao 
predsjednica OV na drugoj sjednici informira o tome vijećnike.  

Načelnica odgovara  vijećniku Lisjaku da trenutno imamo na računu oko 540,000,00 
kn od čega treba još  oko 100,000,00 kn platiti za Špoljarovu grabu,u izradi su geodetski 
elaborati za nerazvrstane ceste koji će stajati od 150.000,00 kn – 200.000,00 kn, pa 
120.000,00 za ureñenje prilaza groblju, a ostatak će se utrošiti za tržnicu. 

Gospodina Pavlica zanima da li je realiziran zaključak prethodne sjednice o otkupu 
zemljišta za cestu do željezničke stanice. Načelnica odgovara da je krenula s obilaskom 
vlasnika zemljišta, ali da ima dosta nesreñenih vlasničkih odnosa što dodatno otežava i 
predlaže da se na dvije sjednice dalje dogovori cijena koštanja tog zemljišta. Gospodina 
Pavlica zanima da  li se tokom posjete zamjenika ministra kulture Alena Kajmovića 
razgovaralo, osim o krovištu crkve u Svetoj Mariji, i o drugim projektima. 

Načelnica mu odgovara da je bilo razgovora oko sanacije krovišta na Domu kulture u 
Svetoj Mariji. 

Vijećnik Frančić predlaže da se zbog čestih provala u spremište mrtvačnice postave 
senzor i kamere što načelnica prihvaća.  

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

zapisnika sa 18. sjednice OV  koji  je jednoglasno (sa 10 glasova usvojen). 
 

Predsjednica OV predlaže još dvije točke dnevnog reda koje bi glasile: 
8. Imenovanje zamjenice ravnateljice Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
9. Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje 1. djelatnice u Dječjem vrtiću 
„Kockavica“ 
 

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

jednoglasno (sa 10 glasova) usvojen.  
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D  N  E  V  N  I       R  E  D 

 
 

1. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Marija 
2. Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske poslove na području Općine Sveta Marija /  

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Marija 

3. 1. izmjene Plana davanja koncesija u 2015. godini 
4. 1. izmjene Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje 2015 -2017. 

godine 
5. Odluka o imenovanju operativne radne skupine za pripremu izrade Strateškog razvojnog 

programa Općine Sveta Marija za razdoblje 2015. - 2020. godine 
6. Odluka o pristupanju Udruzi općina u Republici Hrvatskoj 
7. Odluka o rasporeñivanju sredstava u 2015. godini za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija 
8. Imenovanje zamjenice ravnateljice Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
9. Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje 1. djelatnice u Dječjem vrtiću 

„Kockavica“ 
 

 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA   
 
 Predsjednica OV daje riječ pročelnici uz sugestiju da se izlaganjem objedine sve točke 
dnevnog reda vezane na dimnjačarske usluge. Pročelnica iznosi kako je u Odluci o obavljanju 
dimnjačarskih poslova smanjen propisani broj čišćenja u odnosu na dosadašnju odluku te je 
umjesto propisane koncesije izmijenjeno da će se dimnjačarske usluge povjeriti temeljem 
ugovora. Vezano na drugu točku  pročelnica  vijećnike obavještava kako se na raspisani 
natječaj za koncesiju javio samo Pre-kom, odnosno dosadašnji koncesionar,dimnjačar Zver, 
nije donio ponudu uz naknadnu izjavu  kako u donjem Meñimurju nema računicu obavljati 
dimnjačarske poslove. Stručno povjerenstvo je ustanovilo da je ponuda Pre-kom-a valjana i 
ujedno  u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda upoznalo  OV sa zakonskom mogućnošću 
poništenja cijelog postupka davanja koncesije. Ovisno o Odluci iz točke 2. dnevnog reda ovisi 
da li će se donositi odluke  o izmjenama trogodišnjeg i godišnjeg plana davanja koncesija.  
 Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici: Blagus, Lisjak i Strbad. 
. 

Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na usvajanje Odluku o načinu obavljanja 
dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Marija s dopunom u članku 7. stavak 1 gdje 
se iza riječi „komunalnog redara“ dodaje „i nadležna tijela Općine“. 
  
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 9 glasova „za“ 
donijelo Odluku o obavljanju dimnja čarskih poslova na području Općine Sveta Marija 
s predloženom dopunom.  
 

 
 
  2. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
  
 Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 9 glasova 
„za“ donijelo Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Marija.  
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3. TOČKA DNEVNOG REDA 
  

Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 10 glasova 
„za“ donijelo 1. izmjene Plana davanja koncesija u 2015. godini.  

 
  
  4. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 10 glasova 
„za“ donijelo 1. izmjene trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za 
razdoblje 2015. – 2017. godine. 

 
 
5. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

 Predsjednica OV daje riječ načelnici koja pojašnjava da su sukladno dogovoru sa 
prethodne sjednice od svih udruga zatraženi prijedlozi za člana operativne radne skupine, a 
pristigle prijedloge dobili su u materijalima. Osim prijedloga udruga moli da svoje članove 
imenuju stranke HNS, SDP i HSU. Ispred stranke HNS predložen je Željko Strbad, SDP- Goran 
Peter, a stranke HSU –Antonio Frančić 

Predsjednica OV predlaže načelnici neka oko članstva u operativnoj radnoj skupini za 
izradu strateškog razvojnog programa konzultira i gospodarstvenike.  
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa  10 
glasova „za“  donijelo Odluku o imenovanju operativne radne skupine za pripremu 
izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sveta Marija za razdoblje 2015.-
2017.godine 

 
6. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV  daje riječ načelnici koja pojašnjava kako je prisustvovala sastanku 
Udruge općina koji je održan  u Orehovici. To je udruga koja se bori da se više novaca spusti 
na lokalnu razinu do (25%) kako je to u EU, da se u kreiranje zakona uključe ljudi koji su 
direktno uključeni u provedbu istih, udruga nudi usluge svog pravnika, a nedavno je kupila 
uredski prostor u Zagrebu kojeg mogu koristiti sve općine članice u slučaju potrebe (ako 
moraju održati neki sastanak i sl.). 

Predsjednica OV smatra da je to članstvo u udrugu općina nepotrebno jer ne vidi neku 
korist za Općinu, kao što je i slučaj s LAG-om Mura Drava. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je (sa 10 

glasova) odlučilo da se Općina Sveta Marija ne učlanjuje u  Udrugu općina u Republici 
Hrvatskoj.  

 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
 Predsjednica OV  daje riječ pročelnici koja iznosi da je to zakonska obaveza i 

da ovom Odlukom nije došlo do izmjena uvjeta koji su važili od 2007. godine do sada. 
 
 Bez rasprave,  Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je 

donijelo  (sa 10 glasova) donijelo Odluku o rasporeñivanju sredstava u 2015. godini za 
redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću 
Općine Sveta Marija. 
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8. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV Frančić daje riječ Predsjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Blagus, koja 
pojašnjava da je sadašnja ravnateljica najavila da odlazi na bolovanje i porodiljini dopust i da 
je Upravno vijeće vrtića predložilo Mirjanu Zadravec za zamjenicu ravnateljice. 
  Predsjednica OV daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju prijedloga o imenovanju 
zamjenice ravnateljice Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 10 glasova „za“ donijelo 
Zaklju čak o prihvaćanju prijedloga o imenovanju zamjenice ravnateljice  Dječjeg vrti ća 
„Kockavica“. 

  
 
 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV otvara raspravu oko raspisivanja natječaja za zapošljavanje jedne 
djelatnice Dječjeg vrtića „Kockavica“  

 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je odlučilo da se raspiše 
natječaj za zapošljavanje 1. djelatnice u Dječjem vrti ću „Kockavica“ 

 
 
Sjednica je završila u 21:05 sati. 
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 
 
 
 
 

 
KLASA: 021-05/15-01/03    Predsjednica Općinskog vijeća 
URBROJ: 2109/24-15-4       
Sveta Marija, 24.06.2015.      Marija Frančić 

 


