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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

  sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 21.03.2014. 
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
  Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2109/24-14-01 dana 18.03.2014. 
godine. 
  Sjednica je započela u 18:30 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,  Slavica Pavlic, Anamari Bartolić, Antonio Frančić, Andreas Lisjak,  Marjan Štefić i 
Željko Strbad . 
   Sjednici su  na poziv predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica Slamek 
i 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 navodi da su na 
Vatrogasnom domu u Donjem Mihaljevcu izvršeni radovi na sanaciji vlage ( cca 22.000,00 
kn), javili smo se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s projektima 
pješačko biciklističke staze i Špoljarove grabe za koju je napravljena geodetska podloga dok 
će se geodetski elaborat napraviti kasnije. U Svetoj Mariji napravljeno je ureñenje  i zaštita 
hortikulture uz angažman tvrtke Stella floris d.o.o. (cca10.000,00 kn), te je izvršena 
deratizacija od strane Bioinstituta  ( 19.000,00 kn). 

Na Kolegiju načelnika predložena je dezinsekcija cijelog područja Meñimurske 
županije  zbog opasnosti od tigrastih komaraca, što je prihvaćeno te se očekuje da Županija 
raspiše natječaj i nañe najpovoljnijeg izvoñača. Do kraja 6. mjeseca sve JLS moraju dostaviti 
Županiji podatke o korisnicima socijalne pomoći sa svog područja radi poboljšanja kontrole 
sustava socijalne pomoći u smislu da bi radno sposobni korisnici socijalne pomoći   morali 
odrañivati odreñeni broj sati   društveno korisnog rada. Naglašeno je kako Meñimurska 
županija trenutno izdvaja 70 mil. kn za socijalnu pomoć od čega 81% otpada na Rome. 

Načelnica nadalje obavještava vijećnike kako je HZZ raspisao natječaj za javne radove 
i da smo dobili mogućnost zapošljavanja 13-tero ljudi, te da smo se javili na one programe 
gdje HZZ učestvuje sa 100% sredstava ( mladi za mlade, liječeni alkoholičari, zapošljavanje 
žena, te zapošljavanje osoba koje su dulje od 3 godine prijavljeni na Zavodu). 

Predsjednica OV zahvalila je načelnici, otvorila raspravu i predložila da  najprije 
vijećnici postave svoja pitanja, a načelnica će na  kraju  redom odgovarati . 

 Za riječ se javio vijećnik Štefić  sa nekoliko pitanja. Zanima ga ureñenje puta do 
željezničke stanice, da li se misli ureñivati i park kod vatrogasne šprice ( budući da su se 
srušili stari orasi u tom parku),  i vezano na javne radove-kako je moguće da se naš natječaj za 
kulturu našao izmeñu natječaja za  keramičare, uz navedenu NKV struku bez potrebnog 
radnog iskustva, a za dezinsekciju smatra da mi sami moramo organizirati istu u bilo kojem 
obliku ne čekajući korake Meñimurske županije. Predsjednica OV predložila je da se po 
zadnjem pitanju konzultira Bioinstitut.  

Vijećnik Lisjak napomenuo je kako zbog Svjetskog prvenstva u ribolovu , obavezno 
treba urediti pojas kod gospodarske zone, pita nadalje načelnicu da li smo kontaktirali PU 
Prelog o stanju sigurnosti u općini, smatra da bi svakako trebalo pojačati nadzor od strane 
policije, predlaže da se saniraju prekopi preko ulica u naselju Sveta Marija ostali od plina i na 
kraju pita da li je moguće dobiti logopeda u vrtić na barem 2 sata dnevno. 

Vijećnika Strbada zanima da li će Općina uzeti na javne radove tih 13-tero  ljudi i tko 
će financirati njihovu zaštitnu odjeću i obuću, napominje da je potrebno hitno sanirati 
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razbijeno staklo na autobusnom stajalištu u Donjem Mihaljevcu i inzistira da mu se pismeno 
predoči stvarni trošak bruto plaće dužnosnika prošlog i sadašnjeg mandata. 

Vijećnik Frančić postavlja pitanje da  li Općina može uvjetovati u kojem mjestu će 
zatvorenici  s našeg područja odrañivati društeveno koristan rad, na što mu je Predsjednica 
OV odgovorila kao se to rješava socijalna služba i Općina na to ne može utjecati.  

Na pitanje vijećnika Štefića  o putu do željeznićke stanice načelnica se složila da nije 
dobro odrañeno zasipanje te je obećala kao će se postupak ponoviti s drugim izvoñačem. 
Zasad se ne planira ureñenje spomenutog parka, a kako je primjećeno da je granje od srušenih 
oraha deponirano na nepropisnom mjestu, a prema Predsjednici OV otklanjanje istog  rješit će 
komunalni redar. Što se tiče gospodarske zone , načelnica je uzela na sebe obavezu da 
dogovori  saniranje iste, a već je kontaktirala  PU Prelog vezano uz povećani nadzor na našem 
području. Vezano na zapošljavanje logopeda u vrtiću , načelnica je ponovila kako su sve 
donjomeñimurske općine imale dogovor da zajednički zaposle  jednog logopeda, ali je, 
protivno dogovoru, jedinog nezaposlenog logopeda zaposlio Grad Prelog. Predsjednica 
Frančić nadovezala se kako je problem u tome što nema logopeda i da se kao najbolje rješenje 
iz prakse pokazalo da se do logopeda doñe na način da tete u vrtiću prepoznaju dijete kojemu 
je logoped potreban te se kroz redovni medicinski sustav , doñe do njega pri čemu tu djecu 
prati i doktor školske medicine. Predsjednica OV zadužila je načelnicu i pročelnicu za 
sanaciju razbijenog stakla na autobusnom stajalištu u Donjem Mihaljevcu. Vijećnik Strbad na 
kraju je dodao kako je načelnica propustila spomenuti da je u Donjem MIhaljevcu održan 
sastanak s roditeljima osnovnoškolske djece vezano na prijevoz. Načelnica mu je pojasnila 
kako je dobila od nekoliko roditelja informaciju da se vozi previše djece u vozilu te da čekaju 
nakon nastave dugo na  prijevoz. Vezano uz tu problematiku razgovarala je s vlasnikom 
Vectum d.o.o.-a kao i s prijevoznicom, ali nije došlo do nikakvog pomaka u kvaliteti 
prijevoza.  Prvobitan prijedlog predsjednice VMO Donji Mihaljevec bio je da se prijevoz 
ukine  , ali su se roditelji na sastanku, koji je sazvan na inicijativu načelnice, izjasnili da žele 
da se djeca i dalje voze te će se njihove želje poštovati.   

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

zapisnika sa 7. sjednice OV  koji  je jednoglasno usvojen. 
 

 

Predsjednica OV predlaže  dopunu Dnevnog reda točkom 15. Zamolba  Kot commerce d.o.o.-
a što je jednoglasno prihvaćeno.  
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

 
1. Polugodišnje izvješće načelnika Dejana Hunjadija 
2. Donošenje Odluke o sklapanju Anexa I. Sporazuma o zajedničkoj provedbi mjera 

gospodarenja otpadom 
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015 godine na području Općine Sveta Marija za 
2013. godinu 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine 
Sveta Marija za 2013. g 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2013. godinu 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Sveta Marija za 2013. godinu 

7. Prijedlog  Plana zaštite i spašavanja Općine Sveta Marija 
8. Prijedlog plana Civilne zaštite  Općine Sveta Marija 
9. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveta Marija 
10. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja u 2013. g. 
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11. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveta 
Marija za 2014. g. 

12. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2013. godinu 
               -DVD Sveta Marija 
               -DVD Donji Mihaljevec 

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2013. godine i Plana rada za 
2014. godinu DVD-a Sveta Marija  

14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2013. godine i Plana rada za 
2014. godinu DVD-a Donji Mihaljevec  

15. Zamolba Kot commerce d.o.o.-a 
 
 
 
 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA   
 
 Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje načelnica Slamek i vijećnik 
Štefić 

Predsjednica OV predlaže da načelnik ispravi podatke i ponovno podnese 
izvješće na usvajanje na slijedećoj sjednici.  
 

 

  2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednica OV Frančić napominje vijećnicima kako su Odluku s pripadajućim 
Anexom dobili u materijalima za sjednicu te je daje na raspravu u kojoj su sudjelovali 
vijećnici Štefić, Bartolić, Strbad i Frančić, 

Javnim glasovanjem, sa 5 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“, Op ćinsko vijeće općine 
Sveta Marija prihvatilo je Odluku o  sklapanju Anexa I. Sporazuma o zajedničkoj 
provedbi mjera gospodarenja otpadom.  
 

 

  3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV otvara raspravu o Odluci o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007.-2015. godine na području 
Općine Sveta Marija za 2013. godinu, te istu zaključuje i daje na glasovanje. 
 
Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je donijelo Odluku o  
prihvaćanju  Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2007.-2015. godine na području Općine Sveta Marija za 2013. 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 donijelo 
Odluku o prihvaćanju Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine Sveta 
Marija za 2013. godinu.  
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5. 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 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture Op ćine Sveta Marija za 2013. godinu. 
 

 

6. 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 
Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture Op ćine Sveta Marija za 2013. godinu. 

 
 

7. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Štefić i Lisjak. 
 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je prihvatilo 

Plan zaštite i spašavanja općine Sveta Marija. 
 

8. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje na usvajanje Plan civilne zaštite općine Sveta Marija. 
 

Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je usvojilo Plan 
civilne zaštite općine Sveta Marija. 

 
9. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje na usvajanje Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
općine Sveta Marija. 

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je usvojilo 
Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Sveta Marija. 

 
 

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 prihvatilo 
Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini. 
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11. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

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

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je prihvatilo 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Sveta 
Marija za 2014. godinu. 
 

12. TOČKA DNEVNOG REDA 
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je zaključuje. 

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je prihvatilo 
Izvješće o stanju zaštite od požara u 2013. godini DVD-a Sveta Marija i DVD-a Donji 
Mihaljevec 

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA 
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci u koju se uključuje vijećnik Šulj 

navodeći kako je iz priloženog vidljivo da DVD Sveta Marija ima novaca, a to je iz razloga 
što  već nekoliko godina štedi za kupnju navalnog vozila. 

 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je donijelo 
Zaklju čak o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2013. godinu i Plana rada  za 2014. 
godinu DVD-a Sveta Marija. 
 

 

 14. 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 2013. godinu i Plana rada  za 2014. 
godinu DVD-a Donji Mihaljevec. 

 
 
 
15. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV predlaže da se prihvati zamolba upućena od strane Kot- komerca te 
da mu se odobri renoviranje općinskog  prostora kojeg ima u najmu. S njom se složio vijećnik 
Štefić, dodavši kako odbrava renoviranje ali isključivo uz  nadzor Općine. 

 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je prihvatilo 
zamolbu Kot –komerca 
 

  

   

Sjednica je završila u 19:54 sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 

Klasa: 021-05/14-01/01    Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2109/24-13-17       
Sveta Marija, 21.03.2014.      Marija Frančić 

 


