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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

  sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 04.11.2013. 
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
  Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2109/24-13-01 dana 30.10.2013. godine. 
  Sjednica je započela u 18:30 sati. 
  Nakon prozivke predsjednica je konstatirala da sjednici prisustvuje 10 od 11 
vijećnika te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
  Sjednici su prisustvovali vijećnici Marija Frančić, Ksenija Blagus, Dražen Šulj, 
Božidar Poljak, Branko Tokar, Anamari Bartolić, Andreas Lisjak,  Antonio Frančić, Marjan Štefić 
i Željko Strbad  
   Sjednici su  na poziv predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica Slamek, 
zamjenik načelnice Ivica Kočiš te član Skupštine Meñimurske županije Željko Pavlic .   

Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
 

 Predsjednica OV otvorila je aktualni sat i pozvala  načelnicu  Slamek da izvijesti o svom 
radu u proteklom razdoblju. Načelnica navodi da su radovi na Sportsko rekreacijskom parku za 
djecu i mlade gotovo pri kraju, da je dodatno postavljeno još jedno igralo i još se mora postaviti 
jedan element za skate. Nadalje navodi kako su zatražene ponude za parcelacijski elaborat ulica u 
oba naselja, a vezano na budući projekt kanalizacije. Zasad je pristigla ponuda na cca 500.000,00 
kn  pa je pisan zahtjev ŽUC-u za sufinanciranje ŽC i DC koje prolaze kroz naselja Općine. 
Potpisan je ugovor za aglomeraciju Donja Dubrava. Početak radova se očekuje sredinom 2016. 
godine, a završetak 31. 12. 2018. godine. Načelnica navodi da kanalizacija neće obuhvatiti 
oborinsku odvodnju. 

Načelnica Slamek daje kratak osvrt na Kolegij načelnika  (održan 21.10.2013.) i prenosi da 
je rečeno kako Vlada RH neće više financirati izgradnju novih ili proširenje postojećih 
gospodarskih zona ako iste već postoje na udaljenosti manjoj od 20 km. Slijedom prije 
navedenog, načelnica Slamek nastavlja kako  je održan sastanak u PRE-KOM-u i da bi  Općina 
morala do kraja godine dokapitalizirati cca 19.000,00 kn u isti, a da će se prijedlog  dostaviti OV 
na odluku do kraja godine. Načelnica dalje izvještava vijećnike o obnovi fasade na mrtvačnici i 
asfaltiranju  ispred mrtvačnice i u Ulici I. Žbulja te mogućnosti zapošljavanja logopeda u Dječjem 
vrtiću (zajedno 4 općina i Grad Prelog). Svoje izlaganje završava informacijom da smo se prijavili 
na natječaj Ministarstva turizma ( hiža, guljara i biciklistička staza uz županijsku cestu, dio Ul.V. 
Nazora i Omladinska).  

Nakon izlaganja načelnice Slamek predsjednica OV daje riječ vijećnicima.  
Vijećnik Štefić predlaže da se sporazum o zajedničkom gospodarenju otpadom sklopi s 

gradom Prelogom, a nikako ne s PRE-KOM-om (jer bi se onemogućili eventualni budući javni 
natječaji). Načelnica konstatira da s 1,5% udjela u PRE-KOM-u ne dobivamo ništa te smatra da 
ćemo na kraju sporazum morati potpisati jer se moramo držati zakona, a nemamo baš nekog 
izbora. U raspravu se uključio i vijećnik Lisjak složivši se s Štefićem, uz prijedlog načelnici da se 
dogovori s načelnicima Donje Dubrave, Donjeg Vidovca i Kotoribe oko zajedničkog nastupa 
prema gradu Prelogu na što mu je načelnica odgovrila da postoji zajednički nastup. U nastavku, 
vijećnika Strbada zanima koliko je izvršenje proračuna i zbog čega dosad nije više isplaćeno 
udrugama i strankama, nadovezao se vijećnik Lisjak zamolivši da se ne zakidaju udruge i mladi. 
Načelnica je odgovorila da razlozi kašnjenja leže u činjenici što su ove godine bili izbori koji nikad 
dosad nisu toliko koštali ( morali smo financirati i drugi krug izbora mada kod nas nije bio 
potreban), a i došlo je do tehničkih problema prilikom obnove certifikata za plaćanje, tako da će 
se proračunom planirana sredstva  namijenjena udrugama i strankama biti isplaćena do kraja 
tjedna. Vijećnik Franćić predložio je na kraju kako bi se ispred novoizgrañenog Sportsko 
rekreacijskog parka  trebali postaviti znakovi za usporavanje prometa i kako je primijetio da se 
već sada uništavaju igrala te da bi trebalo moliti pomoć u OŠ vezano uz isto na što je 
Predsjednica OV ustvrdila kako problem nisu osnovnoškolska djeca nego stariji uzrasti dok je 
načelnica komentirala da je policija zamoljena da kontrolira to područje . Predsjednica OV 
predložila je da se aktualni sat završi . 
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Predsjednica OV dala je na usvajanje Zapisnik sa 4. sjednice OV i isti je, uz prethodnu 

nadopunu zahtijevanu od stane vijećnika Štefića, jednoglasno prihvaćen. 
 
 
Predsjednica OV predlaže dnevni red koji  je jednoglasno prihvaćen.  
 
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

 
1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sveta Marija 
2. Prijedlog  Statuta Dječjeg vrtića „Kockavica“  
3. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića  

„Kockavica“ 
4. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata 
5. Informacija o Odluci o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO 

Općine Sveta Marija 
6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika  JUO Općine Sveta Marija 
7. Prijedlog Osnovne škole za sufinanciranje prehrane učenika u školskoj kuhinji za 

školsku godinu 2013./2014. 
8. Ugovor s HEP-om o dodjeli nekretnine bez naknade 

 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
  Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja se ukratko osvrnula na izmjene u 
predloženoj Odluci u odnosu na dosadašnju. U raspravi sudjelovao vijećnik Štefić tražeći 
nadopunu. 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće  je jednoglasno prihvatilo Odluku o komunalnom 
doprinosu Općine Sveta Marija s nadopunom.  
 
 
  2. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
 Predsjednica OV Frančić pozvala je načelnicu da predstavi novi Statut vijećnicima. 
Načelnica navodi kako je novi Statut napisan u skladu sa novim zakonskim normama, te da sadrži 
sve elemente koje statut mora sadržavati. Predsjednica OV otvara raspravu. U raspravi je 
sudjelovao vijećnik Štefić dajući prijedlog izmjena. 
 S predloženim izmjenama vijećnici su jednoglasno dali suglasnost Statutu Dječjeg vrtića 
„Kockavica“. 
 
  3. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
  

Načelnica pojašnjava da je  prijedlog Pravilnika usuglašen sa zakonskim normama i 
Državnim pedagoškim standardom. Načelnica predlaže da se postojeća situacija, gdje općina vodi 
računovodstvene poslove za Dječji vrtić, a nema potrebnu čistačicu za čišćenje općinskih 
prostorija i Domova kulture u oba naselja, riješi na način da Općina s Dječjim vrtićem potpiše 
sporazum o  suradnji. Predsjednica OV Frančić otvorila je raspravu u kojoj su sudjelovali vijećnici 
Štefić, Strbad i Lisjak te gospodin Pavlic.  

Vijećnici su s  6 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ izrazili svoju suglasnost s istim.  
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  4. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
 Predsjednica OV daje riječ vijećnici Blagus koja je u kratkim crtama dala usporedni 
pregled kriterija dosadašnjeg i predloženog  Pravilnika komentirajući najprije razlike u dodatnom 
bodovanju. Novim pravilnikom ne bi se stipendirali studenti prve godine, ne boduje se uspjeh 
nego se prvenstveno naglasak stavlja na socijalni kriterij.  

Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj su sudjelovali vijećnici Strbad, Štefić, Poljak, 
Blagus te gospodin Pavlic. 

  
 Općinsko Vijeće javnim je glasovanjem sa 6 glasa „za“, 3 glasa „protiv“ i 1 glasom 
„suzdržan“ prihvatilo Pravilnik o stipendiranju redovnih studenata.  
 
  5. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
  Načelnica informira vijećnike o razlozima izmjene Pravilnika o unutarnjem redu. 

Vijećnici su  Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO 
Općine Sveta Marija primili na znanje. 
 

 
  6. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
 Predsjednica OV daje riječ načelnici koja obrazlaže da u prethodnoj Odluci nije naveden 
koeficijent za višeg referenta iz razloga što radno mjesto nije bilo u Pravilniku o unutarnjem redu. 
Izmjenom pravilnika i uvrštavenjem navedenog radnog mjesta u isti mora se donijeti i koeficijent 
predviñen za navedeno radno mjesto.  
 

 Općinsko Vijeće je javnim je glasovanjem sa 9 glasa „za“,  i 1 glasom „suzdržan“ 
prihvatilo Odluku o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika JUO Općine Sveta Marija. 

  
 
  7. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
 Načelnica pojašnjava kako je od strane OŠ Sveta Marija  predložen popis učenika   za koje 
bi se trebala sufinancirati prehrana te je isti  prethodno dan Socijalnom vijeću na razmatranje.  
Predsjednica OV Marija Frančić predložila je da se financira prehrana svih predloženih učenika 
osim onih koje sufinancira škola  (treći učenik iz iste obitelji). Nakon rasprave u kojoj su 
sudjelovali svi vijećnici, prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

8. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
 Predsjednica OV iznosi da nije prvi puta da HEP šalje na potpis navedeni Ugovor o 
dodjeli nekretnine bez naknade  i otvara raspravu u kojoj je sudjelovao vijećnik Lisjak  
Vijećnici jednoglasno odlučuju da se predloženi Ugovor s HEP-om ne potpisuje .  
   

Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 
Klasa: 021-05/13-01/05     Predsjednica 
Urbroj: 2109/24-13-3      Općinskog vijeća 
Sveta Marija, 04.11.2013.      Marija Frančić 


