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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

  sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 23.04.2014. 
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
  Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija 
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/02, URBROJ: 2109/24-14-01 dana 18.04.2014. 
godine. 
  Sjednica je započela u 19:00 sati. 
  Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 8 od 11 
vijećnika te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka osim za točke 2. i 3. 
Dnevnog reda za koje je potrebna većina ukupnog broja vijećnika. 
  Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Ksenija Blagus, Božidar 
Poljak, Anamari Bartolić, Antonio Frančić,  Andreas Lisjak,  Marjan Štefić i Dragutin Peter . 
   Sjednici su  na poziv predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica Slamek 
i zamjenik načelnice Ivica Kočiš te predstavnik medija gospodin Alen Fuš.     

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 je prisustvovala 
sastanku u Zagrebu vezano na projekt aglomeracije donjeg Meñimurja na kojem je istaknuto 
kako postoji problem kod priključka  Preloga zbog udaljenosti pa se razmišlja da se on 
priključi na  drugu aglomeraciju. Vezano na isto trenutno se u naselju Sveta Marija provodi 
izmjera visinskih točaka (izmjeru provode Meñimurske vode). 

Na kolegiju načelnika bilo je rečeno da bi Općina Sveta Marija trebala dobiti 
118.000,00 kn tekućih pomoći od Županije. Nadalje navodi da će se štampati plakati vezani 
na suzbijanje ambrozije na području cijele županije, dok je oko aktivnosti za suzbijanje 
komaraca (o čemu je bilo govora na prethodnom Kolegiju načelnika) došlo do nesporazuma 
oko  definiranja tko će  provoditi aktivnosti (Meñimurska županija ili Javna ustanova) te se 
vjerojatno suzbijanje komaraca neće sada provoditi. Dogovoreno je da se napravi studija o 
vrstama komaraca na području Županije, koju će u iznosu cca 5.000,00 kn financirati svaka 
općina.  Načelnica je na kraju svog izlaganja obavijestila vijećnike o provoñenju pokazne 
vježbe Zaštite i spašavanja koja će se održati 27.04.2014. u blizini brane HE Dubrava s 
početkom u 9 sati u koju će biti uključeni pripadnici postrojbe Civilne zaštite općine  Sveta 
Marija.  

Predsjednica OV zahvalila je načelnici i otvorila raspravu. 
 Za riječ se javio vijećnik Štefić s pitanjem da li mi na nivou Općine imamo vlastiti 

plan zaštite od komaraca. Načelnica pojašnjava kako pojedinačni zahvati neće imati efekta 
nego suzbijanju komaraca treba pristupiti istovremeno na cijelom području županije za što je 
zadnji rok sredina svibnja. Kako je sada već kraj travnja, načelnica smatra da se obećane 
mjere zaštite mogu očekivati, po njenoj procjeni, tek na jesen što znači da ćemo vjerojatno 
morati sami nešto poduzeti , najvjerojatnije prskanje svih ulica prije Dana općine. 

Vijećnik Lisjak pita u ime odsutnog vijećnika Strbada  da li je riješen problem 
razbijenog stakla na autobusnoj stanici u Donjem Mihaljevcu na što mu načelnica  daje 
potvrdan odgovor. 

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

zapisnika sa 8. sjednice OV. 
Vijećnica Bartolić traži da se preformulira rečenica , vezano na prijevoz  učenika 

Donjeg Mihaljevca do Svete Marije, na način da umjesto „ prvobitan prijedlog predsjednice 
VMO Donji Mihaljevec bio je da se prijevoz ukine“ , napiše „ prvobitan prijedlog VMO 
Donji Mihaljevec bio je da se prijevoz ukine“. Vijećnik Štefić daje primjedbu na izneseni 
zahtjev, naglasivši da po njemu Izvod iz zapisnika nije pogrešno napisan je su u njemu točno 
navedene riječi načelnice. 
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Predsjednica Općinskog vijeća  ponovno daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 8. 
sjednice OV sa predloženim izmjenama koji je jednoglasno usvojen. 

 
 

Predsjednica OV predlaže  dopunu Dnevnog reda točkama: 
 9. Izvješće VMO Donji Mihaljevec  

10. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica  
što je jednoglasno prihvaćeno.  
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

 
1. Izviješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i svečana prisega 

člana Općinskog  vijeća 
2. Prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2013. godinu 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2013. godinu 
4. Polugodišnje izvješće načelnika Dejana Hunjadija 
5. Polugodišnje izvješće načelnice Đurñice Slamek 
6. Donošenje Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog  prostora u vlasništvu 

Općine Sveta Marija 
7. Izbor člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
8. Odluka o sazivanju Mjesnog zbora grañana  
9. Izvješće VMO Donji Mihaljevec 
10. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica  

 
 
  1. TOČKA DNEVNOG REDA   
 
  Anamari Bartolić je ispred Mandatne komisije pročitala vijećnicima izjavu 
Slavice Pavlic (HSS) o stavljanju u mirovanje  mandata vijećnice Općinskog vijeća kao i 
ostavku na članstvo u  Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kockavica“ , te očitovanje HSS-a da 
za novog člana Općinskog vijeća predlaže Dragutina Petera. Dragutin Peter dao je prisegu za 
člana Općinskog vijeća koju je i vlastoručno potpisao uz čestitke svih nazočnih. 
  
 

 

  2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednica OV Frančić daje riječ pročelnici koja konstatira kako su u materijalima 
vijećnici dobili godišnje izvršenje proračuna u brojčanom obliku i u tekstualnom izvještaju, 
smatra da nema potrebe dodatno usmeno pojašnjavanje, osim u slučaju dodatnih pitanja ili 
nejasnoća vezanih na isto.. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Štefić i Lisjak.. 
  
Nakon rasprave, javnim glasovanjem, sa 6 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“, 

Općinsko vijeće općine Sveta Marija prihvatilo je Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna za 2013. godinu.  
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3. TOČKA DNEVNOG REDA 

  
Predsjednica OV otvara raspravu o Odluci o raspodjeli viška prihoda za 2013. godinu. 
U raspravu se uključuju vijećnik Štefić i Lisjak.  

  
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija ,  sa 6 gasova „za“, 1 glasom 
„protiv“ i 1 glasom „ suzdržan“ donijelo je Odluku o raspodjeli viška prihoda iz 2013.  
godine.  

 

 

  

 

 

 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 usvojilo 
Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Sveta Marija za razdoblje 
siječanj - svibanj 2013. godine.  
 
 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda. 
Vijećnik Štefić napominje da će podržati Izvješće kao takvo, ali ne podržava ostvarenu 

realizaciju u tom razdoblju. 
 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je usvojilo 

Polugodišnje izvješće o radu načelnice Općine Sveta Marija za razdoblje od 27. svibnja 
2013. godine do 31. prosinca 2013.  
 

 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ načelnici , koja pojašnjava da u predloženoj Odluci o 
davanju o zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveta Marija nema 
bitnih izmjena u odnosu na dosadašnju osim onih koje su bile potrebne zbog usklañivanja s 
novim Zakonom.  

 
Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj sudjeluju vijećnici Lisjak i Štefić. 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija ,  sa 6 gasova „za“ i 2 glasa             

„ suzdržan“ donijelo je Odluku o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Sveta Marija. 

 
 

7. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV  predlaže Kseniju Blagus za novog člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „ Kockavica“, koja se usmeno izjašnjava da prihvaća isto. 

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je izabralo 
Kseniju Blagus  za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrti ća „Kockavica“. 
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8. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ načelnici koja predlaže da se Mjesni zbor grañana u naselju 
Sveta Marija sazove 18.05. 2014. godine u 14 sati , a u Donjem Mihaljevcu 01.06.2014. 
godine takoñer u 14 sati. 

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je donijelo 
Odluku o sazivanju Mjesnog zbora grañana Općine Sveta Marija. 

 
 
 
 
9. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ Predsjednici VMO Donji Mihaljevec, Anamari Bartolić 
koja u kratkim crtama iznosi podatke o projektima koji su ostvareni ili započeti tokom 2013. 
godine (postavljeni su reklamni stupovi i dobivena ponuda za sanaciju vlage u Vatrogasnom 
domu) i planove za 2014. godinu (sanacija vlage i zamjena stolarije u Vatrogasnom domu u 
Donjem Mihaljevcu, ureñenje Špoljarove grabe i Trga Slobode te asfaltiranje dijela 
Čakovečke ulice finim asfaltom). 

 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija primilo je na znanje Izvješće VMO Donji 
Mihaljevec. 

 
 
 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV daje riječ načelnici koja pojašnjava kako se u staroj odluci spominje 
tržni prostor što nije u skladu sa zakonom, budući da za tržnicu moraju biti ostvareni uvjeti 
koje mi trenutno ne ispunjavamo, a dodani su i uvjeti o prodaji tokom manifestacija pa bi 
novom odlukom bili obuhvaćeni i definirani svi vidovi trgovine koja se odvija na našem 
području izvan trgovina. 

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je donijelo 
Odluku o trgovini na malo izvan prodavaonica 

 
 

  

   

Sjednica je završila u 19:53 sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 

Klasa: 021-05/14-01/02    Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2109/24-14-10      
Sveta Marija, 23.04.2014.      Marija Frančić 
 
 

 

 


