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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

 s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 20.07.2015. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/15-01/04, URBROJ: 2109/24-15-1 dana 17.07.2015.. 
godine. 
 Sjednica je započela u 20:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić,  Ksenija Blagus, Anamari Bartolić, 
Dragutin Peter, Dražen Šulj, Željko Strbad, Marija Janković i Antonio Frančić. 

 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 8 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, te predstavnik medija  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 navodi kako je na kolegiju načelnika 
bilo rečeno da će se ići u sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnu školu prema istom 
kriteriju kao i prošle godine što bi za našu Općinu predstavljalo trošak od cca 7.500,00 kn. 
Isto tako ostao bi i prijevoz učenika za osnovne škole do 5 km udaljenosti škole od naselja. 
Na kolegiju načelnika, predstavnik javnog zdravstva podnio je izvještaj o monitoringu  
suzbijanju komaraca na području Meñimurske županije i rekao kako bi izvješće o istome bilo 
gotovo u 9 ili 10. mjesecu, ali da se ne preporuča prskanje komaraca jer efekt od prskanja 
postoji sam 3-4 dana. Na sjednici je bilo predloženo da se korisnicima socijalne pomoći 
umjesto novca za ogrjev dodijeli sam ogrjev, ali taj prijedlog nije prihvaćen. 

Načelnica nadalje iznosi kako je poslan upit za ponude za ureñenje prostora ispred 
groblja te je Tegra izabrana kao najpovoljniji ponuñač. Prostorni plan je gotov kao i projekt 
izgradnje prilaza groblju s parkiralištem za kojeg se trenutno čeka grañevinska dozvola. 

Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 
 Vijećnika Frančića zanima da li se geodetske izmjere koje su provoñene ovih dana 

odnose na izgradnju tržnice. Načelnica potvrñuje uz pojašnjenje da su se iste morale provesti 
radi spajanja čestica kako bi se dobila 40%-tna izgrañenost čestice što će za našu općinu biti 
propisano Izmjenama i dopunama Prostornog plana dok je važećim Prostornim planom rečena 
izgrañenost 30%.  
 Vijećnika Strbada zanima program održavanja manifestacija za Dane općine i iznosi 
kako su na Trgu Slobode  u Donjem Mihaljevcu dva posušena drva, a kod crkve šipak uz 
napomenu da je Trg lijepo ureñen te bi trebalo voditi računa o takvim stvarima koje nagrñuju  
njegov izgled . 

Načelnica odgovara kako su temeljem dopisa koji je dostavljen udrugama gotovo sve  
dostavile svoje programe te da se s Odborom za turizam namjerava izraditi info letak o 
dogañanjima u općini i njezinim znamenitostima. Nadalje odgovara da se vodi briga o 
sadnicama (ove se godine zalijeva i  tokom subote i nedjelje), zna za prije spomenuta 
posušene sadnice no razlog sušenju je bolest koja se nije uspjela zaustaviti prskanjem. Isto je 
potvrdila i vijećnica Bartolić. Zamjena istih novim sadnicama planirana je za jesen.  

Predsjednica OV primjećuje kako i na groblju isto postoji problem sušenja čempresa. 
Načelnica pojašnjava da su se na groblju posušili čempresi koji su se morali izvaditi zbog 
izgradnje staze na groblju. Isti su se pokušali ponovo zasaditi, ali da se ni uz redovito 
zalijevanje nisu primili Vijećnik Frančić predlaže da se parkovi zalijevaju tokom ljetne suše s 
hidranta na što mu vijećnica Bartolić odgovara kako se to ne smije bez pristanka 
Meñimurskih voda. Vijećnik Šulj predlaže da zalijevanje kao i prethodnih godina obavi 
vatrogasna mladež uz odobrenje načelnice na što mu načelnica odgovara da je već razgovarala 
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s predsjednikom DVD-a o tome kao i o čišćenju kanala za oborinsku odvodnju koji se nisu 
uspjeli počistiti protekle godine. 

Predsjednica OV predlaže da se načelnica dogovori s vatrogascima za zalijevanje. 
Vijećnicu Janković zanima da li je realizirana točka zapisnika s prethodne sjednice u 

kojoj je definirano kako će dječji vrti ć zaposliti jednog novog djelatnika. Vijećnica Blagus 
pojašnjava kako je raspisan natječaj i da se planira zaposliti jednog djelatnika kao zamjenu za 
porodiljini, ai uzet će se jedan vježbenik. 

Predsjednica  OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika sa 19. sjednice OV  koji je jednoglasno usvojen s 8 glasova. 
 
Predsjednica OV pita da li ima tko dopunu ili izmjenu predloženog dnevnog reda. 
Predsjednica daje na usvajanja predloženi dnevni red koji je jednoglasno (s 8 glasova) 
usvojen.  
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
1. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 
2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih  poslova 
3. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Sveta Marija 
4. Odluka o cijeni vrtića 
5. Odluka o povećanju plaća djelatnicima dječjeg vrtića „Kockavica“ 

      6.     Odluka o dodjeli plaketa i priznanja Općine Sveta Marija u 2015. godini  
 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA   
 Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi da prihodi  prvog polugodišta iznose 
1.520.848,08 kn (35,11 % godišnjeg plana) što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 
smanjenje za 5,57%. Rashodi su realizirani u iznosu od 1.712.664,41 kn (34,58 % godišnjeg 
plana), a u odnosu na prvo polugodište 2014. godine to je povećanje za 64,67%, tako da je 
rezultat ostvaren u izvještajnom razdoblju -191.816,33 kn. Dok se uključe izdaci za pozajmicu 
iz 2011. godine i preneseni visak iz  prethodne godine ukupni rezultat je višak od 457.680,63 
kn od kojeg na naselje Sveta Marija otpada 431.396,67 kn a na naselje Donji Mihaljevec 
26.283,96 kn, te napominje kako je isto prikazano u tabelama izvješća. 
 Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad i Janković.  

Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija za 2015. godinu. 
   

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je s 8 glasova donijelo 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta Marija za 2015. godinu..  
  
  

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednica OV Frančić daje riječ pročelnici, koja pojašnjava kako je na prošloj 
sjednici donesena odluka o poništenju natječaja za koncesiju  te se ovom odlukom o ovlašćuje 
načelnica da s Pre-kom-om potpiše ugovor (koncept istog je u privitku Odluke).  

Predsjednica OV otvara raspravu. 
U raspravi sudjeluju vijećnik Strbad i vijećnica Blagus. 
 Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na glasovanje Odluku  o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih  poslova s dopunom Ugovora člancima s  tekstom 
„Naplata će se vršiti po izvršenoj usluzi“ i „GKP PRE_KOM d.o.o. je obavezan izraditi katastar 
dimnjaka“ 

 
 
 



 3 

Nakon rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno sa 7 glasova 
„za“ donijelo je Odluku  o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih  
poslova s dopunom Ugovora tekstom „Naplata će se vršiti po izvršenoj usluzi“ i „GKP PRE-
KOM d.o.o. je obavezan izraditi katastar dimnjaka“ 
 

  3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednica OV daje riječ načelnici. Načelnica pojašnjava kako je Prijedlog izmjena i 
dopuna PPU Općine Sveta Marija bio objavljen na općinskoj web stranici, uz to su bila 3 
javna izlaganja i 3 javne rasprave i da su svi zainteresirani mogli dati svoje primjedbe i 
prijedloge te da je ona zvala vijećnike da prisustvuju istima, ali da je odaziv bio loš. No, 
vjeruje da su vijećnici pogledali prijedlog IDPPU na web stranici te da su suglasni s istima jer 
s njihove strane nije bilo primjedaba osim onih koje su potpisali svi vijećnici i koje se odnose 
na prenamjenu prostora Črne Pešte u centralne sadržaje. 

Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na usvajanje Odluku o donošenju Izmjena 

i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Sveta Marija. 
 
Bez rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je ( sa 7 glasova) 

usvojilo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Sveta 
Marija.  
 

  4. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ predsjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Kockavica“ 
Blagus. Ona iznosi cijene koju plaćaju roditelji u okolnim dječjim vrtićima (Kotoriba-454,00 
kn, Donja Dubrava-550,00 kn ) dok je kod nas to 633,00 kn. Predlaže da se cijena koju 
plaćaju roditelji smanji za 10% (63 kn), a cijena koju plaća općina ostaje ista. Time se omjer 
sufinanciranja Općine i roditelja  s dosadašnjeg 55 : 45 , mijenja  u 60 : 40. Nadalje iznosi 
kako je Upravno vijeće vrtića donijelo neke odluke vezane uz ispisivanje djece iz vrtića 
(dosad je bilo dovoljno dva tjedna prije najaviti, bez sankcija), prema kojima bi se potpisani 
ugovor trebao poštivati od strane roditelja, a Upravno vijeće bi trebalo razmotriti svaki 
pojedini slučaj tj. opravdanost ispisa, ali se ne bi omogućilo da se to dijete ponovno upiše 
početkom slijedeće pedagoške godine i da se eventualno opet za mjesec dva ispiše 

Blagus ima dopunu ove točke iznoseći kako je odluka Upravnog vijeća vrtića bila da u 
kolovozu kad vrtić ne radi roditelji plate po 200,00 kn dok bi ostatak do pune cijene 
financirala Općina. Načelnica joj odgovara kako je ona protiv ove odluke uz napomenu da 
Općina participira boravak djece, a ako djece u kolovozu nema, nema se što participirati. 

Zamjenik načelnice navodi kako su roditelji dobili od strane vrtića na potpis 
suglasnost u kojoj je navedeno kako roditelji neće plaćati ako dijete ne ide u 8. mjesecu u 
vtrić. 

Blagus mu odgovara kako u drugim vrtićima roditelji ipak nešto plaćaju, ali da ona 
nije upoznata s potpisivanjem navedene suglasnosti. 

Predsjednica OV konstatira kako očito postoje nesporazumi koje treba riješiti.  
Predsjednica OV otvara raspravu. 
Predsjednica OV daje na glasovanje prijedlog da se roditeljima cijena vrtića smanji za 

10% . 
Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je (s 8 glasova) 

prihvatilo prijedlog da se roditeljima smanji cijena dječjeg vrti ća za 10%  
 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ predsjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Kockavica“ 
Blagus koja iznosi kako u vrtiću postoji višak sredstava od cca 60.000,00 kn i kako je 
prijedlog Upravnog vijeća vrtića da se  djelatnicima poveća plaća za 10% što bi iznosilo 
godišnje povećanje mase za plaću  oko 41.000,00 kn, a povećanje bi po djelatniku u prosjeku 
iznosilo 340,00 kn neto mjesečno. Blagus smatra da bi to bilo održivo uz uštede koje su 
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uvedene (nabava kod drugih dobavljača , smanjenje 1/2 djelatnika-odlazak u mirovinu, da 
kuharica radi kraće, a dio radnog vremena obavlja druge poslove, a da jutarnji obrok dijele 
tete). Načelnica se uključuje u raspravu  dajući za primjer Kotoribu gdje je uvijek jedna od 
teta vježbenik, a napominje da je isto i u većini drugih vrtića. Osobno smatra da bi realno 
povećanje plaća bilo 5 do maksimalno 8%, jer se boji da Dječji vrti ć ne doñe u minus i 
očekuje od Općine da nadoknadi isti. 

Predsjednica OV otvara raspravu, osobno misli da treba povećati plaće djelatnicima 
vrtića, ali se slaže s načelnicom i predloženim postotkom od 8% povećanja. 

U raspravu se uključuju vijećnici Peter, Strbad, te vijećnice Blagus i Janković.  
Predsjednica OV daje na glasovanje prijedlog   o povećanju plaća djelatnicima  

Dječjeg vrtića „Kockavica“u visini od 8%. 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija, sa 7 glasova „za“ i 1 glasom 

„suzdržan“ prihvatilo prijedlog da se plaće djelatnicima Dječjeg vrti ća „Kockavica“ 
povećaju u visini od  8%. 

 
6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ načelnici, koja vijećnicima iznosi kako je Povjerenstvo za 
dodjelu priznanja dalo svoj prijedlog na temelju zaprimljenih prijedloga od strane udruga. 
Ono predlaže za Plaketu Općine Sveta Marija : KLA „Zdravi život“, a za Priznanja Danicu 
Orehovec (Društvo žena „Amalija Kranjec“) i Božidara Vlaha (DVD Donji Mihaljevec). 

 
Načelnica još predlaže za Plaketu: DVD Sveta Marija radi 20 godišnjeg organiziranja 

natjecanja sa sprežnim špricama  i Vladu Kovača (mlañeg) za njegov životni rad kroz 
političko i društveno djelovanje i glumačka ostvarenja. 

Vijećnik Frančić predlaže za Priznanje Magdalenu Kvakan uz obavezu da prijedlog 
dostavi u Općinu u pisanom obliku. 

Vijećnik Peter predlaže za Priznanje seniorsku ekipu ŠRD Klen Sveta Marija uz 
obavezu da prijedlog dostavi u pisanom obliku u prostorije Općine. 

 
Vijećnici su jednoglasno (sa 8 glasova) prihvatili sve prijedloge za dodjelu Plakete 

Općine Sveta Marija i Priznanja Općine Sveta Marija.  
 
 

   

Sjednica je završila u 20:52  sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 
Klasa: 021-05/15-01/04    Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2109/24-15-3       
Sveta Marija, 20.07.2015.      Marija Frančić 

 


