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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

 s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 19.05.2016. godine u 
prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 
pozivom KLASA: 021-05/16-01/02, URBROJ: 2109/24-16-1 dana 16.05.2016. godine. 
 Sjednica je započela u 20:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić,   Ksenija Blagus, Anamari Bartolić,  
Dražen Šulj, Željko Strbad, Marjan Štefić, Marija Janković, Andreas Lisjak i Antonio Frančić. 

Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11 vijećnika te da 
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Naknadno, tokom aktualnog sata načelnice sjednici se priključio vijećnik Božidar Poljak. 
Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, zamjenik 

načelnice Ivica Kočiš i član Skupštine Međimurske županije gospodin Željko Pavlic. 
 Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
   

Predsjednica OV otvorila je aktualni sat i pozvala  načelnicu  da izvijesti  vijećnike o 
svom radu u razdoblju između dvije sjednice. Načelnica navodi kako su prve procjene štete od 
mraza oko 13,5 mil kuna, a pravo stanje će se znati nakon kompletne obrade podataka. 

Navodi dalje kako smo trenutno bez komunalnog redara i da prema zakonu moramo osim 
komunalnog i poljoprivrednog redara imati i prometnog redara. Trenutno postoji načelni dogovor  
načelnika Kotoribe, Donjeg Vidovca, Donje Dubrave i Svete Marije da zajedno s Općinom Donji 
Kraljevec (s time da bi Općina Donji Kraljevec zaposlila još jednoj redara) , imaju dva redara 
čime bi se pokrila sva četiri prije spomenuta područja komunalnog redarstva. 

Načelnica dalje iznosi kako je zatražena građevinska dozvola za dogradnju općinske 
zgrade, ali je sada utvrđeno kako je to prevelika investicija i neće se moći kandidirati kroz 
INTERREG  pa smo za INTERREG pripremili projekt  sanacije krovišta Doma kulture. 

Na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kandidirali smo projekt izgradnje 
parkirališta uz groblje. Isti projekt kandidirali smo na natječaj Ministarstva graditeljstva, a 
kandidirali smo i  nabavu kosilice. 

Vezano na mjeru 7.4. ruralnog razvoja došlo je do promjena i trenutno su prioritet vrtići, 
a kako u općini postoji potreba za jaslicama, krenuli smo u izradu projektne dokumentacije za 
dogradnju vrtića kako bismo isti mogli kandidirati na rečenu mjeru. 

Vezano na sportsku dvoranu ide se u kreditno zaduženje u visini od 2.000.000 mil. kn. 
što je dostatno, prema troškovniku koji je dala izraditi od g. Nenadovića koji je projektirao našu 
sportsku dvoranu, da se ista stavi pod krov. U dogovoru s Županom potpisat ćemo s Županijom 
ugovor o sufinanciranju  u omjeru 60:40. Načelnica je rekla da i Župan razmišlja o kreditno 
zaduženju Županije za sufinanciranje sportskih dvorana u našoj županiji pa postoji velika 
mogućnost da se sportska dvorana završi kroz dvije godine, a planirana faza izgradnje sportska 
dvorana (pod krov) bi se sigurno završila do kraja iduće godine. 

 Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 
U raspravu se uključuje vijećnica Bartolić pitanjem koja bi bila zaduženja prometnog 

redara i po kojem zakonu bi općine trebale imati prometnog redara. Načelnica odgovara da ne 
zna napamet zakon, a da bi poljoprivredni redar dolazio u općinu jednom na mjesec dok bi 
prometni i komunalni bili kao i dosad jednom tjedno u pojedinoj općini. Prometni redar bio bi 
zadužen za  parkiranja i stvari vezane za prometnice, prema našoj  Odluci o komunalnom redu 
koju moramo djelomično mijenjati.  

Predsjednica OV nije sklona takvom rješenju, smatra da bi bolje rješenje bilo da imamo 
svog komunalnog redara pa makar i na 4 sata dnevno, na što načelnica odgovara kako na našem 
području nemamo osobu kvalificiranu za poljoprivrednog redara. 

Vijećnika Strbada zanima koje općine u Međimurskoj županiji imaju prometnog redara i  
u kojoj fazi smo s uređenjem parka za kojeg su mještani pisali peticiju. 
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Načelnica mu odgovara da ne zna koje općine imaju prometnog redara, a što se parka tiče 
do jeseni se park neće dirati. Ona je imala sastanak s ljudima koji žive oko parka i postignut je s 
njima načelni dogovor. 

Gospodina Pavlica zanima zašto se za uređenje općinske zgrade radi građevinska dozvola 
ako se nećemo kandidirati na natječaj. Načelnica odgovara da se nismo mogli kandidirati na 
INTERREG Mađarska-Hrvatska zbog visine investicije, ali da građevinska dozvola vrijedi dvije 
godine, a kako sada kreću natječaji iz mjere 7, velika je vjerojatnost da će se negdje moći 
kandidirati. 

Vijećnik Lisjak iznosi kako mu se  kao vijećniku obratila grupa umirovljenika s 
prijedlogom da se komunalna naknada plaća 4 puta godišnje umjesto dvaput godišnje, i predlaže 
da se iziđe u susret roditeljima koji imaju bolesnu djecu  vrtićke dobi na način da im se  za period 
dok dijete nije u vrtiću  naplati neka solidarna cijena za vrtić. 

Predsjednica OV odgovara kako se roditelji mogu obratiti Upravnom vijeću vrtića ili 
Socijalnom vijeću, jer im oni mogu pomoći, a da se uvijek toleriralo ako se komunalna naknada 
platila do kraja godine. Vijećnik Poljak traži od vijećnika Lisjaka da imenuje  te roditelje i 
umirovljenike koji su mu se obratili što ovaj odbija učiniti. Lisjak napominje kako ih je on 
usmjerio na općinu. Načelnica se slaže s predsjednicom OV da se kod  rješavanja problema mora 
poštivati hijerarhija i treba se prvo obratiti ravnateljici vrtića, a ako ne mogu tu riješiti problem 
onda ići dalje. Vijećnika Strbada zanima da li to znači da se ljudi ne smiju obratiti vijećnicima 
na što mu vijećnik Poljak odgovara da to nije sporno, ali bi vijećnici trebali ljude uputiti na 
Općinu. 

Vijećnica Blagus konstatira kako se svaki mještanin može obratiti svakom vijećniku i da 
to uopće nije upitno. 

Vijećnik Štefić primjećuje da se u spornom parku nešto radi, a načelnica je spomenula da 
se do jeseni neće raditi ništa, pa ga zanima tko to onda radi. 

Načelnica mu odgovara kako je te „hopsere“ uz njenu dozvolu napravio gospodin Pavčec 
uz dogovor da će se isti ukloniti ukoliko se neće moći uklopiti u uređenje parka. 

Predsjednica OV smatra da obavezno treba postaviti po svim dječjim igralištima table s 
natpisom da se sprave koriste na vlastitu odgovornost, kako bi se Općina zaštitila u slučaju da 
dođe do nezgode uslijed igre.   

Vijećnika Strbada zanima koji je interes dogradnja dječjeg vrtića, koliko će to koštati, da 
li je rađena studija isplativosti novog projekta i koliko je stvarna potreba za tim na što mu 
načelnica odgovara da postoji potreba dogradnje zbog jaslica jer su bake uglavnom zaposlene, a 
jaslice nam daju i mogućnost da će se poneka mlada obitelj odlučiti doseliti u našu općinu baš 
zbog postojanja jaslica. Dodaje da je vrijednost projekta oko 500 000 kn, ali da ćemo ići u 
dogradnju ukoliko se dobiju sredstva iz EU Fondova. 

 Na kraju g. Strbad sugerira da stipendiramo nekog studenta planski pa da kasnije kad 
završi studij imamo svojeg čovjeka za komunalnog redara. Prijedlog  je naišao na odobravanje 
od svih vijećnika.  

Predsjednica  OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika s 23. sjednice OV  koji je jednoglasno usvojen s 10 glasova. 

Predsjednica OV predlaže dopunu predloženog dnevnog reda s točkom 6. Odluka o 
imenovanju člana Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija budući da je gospođa Magdalena 
Kvakan dala ostavku na članstvo istog vijeća. Vijećnici jednoglasno prihvaćaju dopunu dnevnog 
reda. 
 

Predsjednica OV  daje na usvajanje predloženi dnevni red s dopunom koji je jednoglasno 
(s 10 glasova) usvojen.  
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D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

1. Očitovanje o poslovnim udjelima Općine Sveta Marija ( stanje na dan 31.12.2015. g)  
2. 1. izmjene i dopune  Proračuna Općine Sveta Marija za 2016. godinu 
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveta Marija 

za 2016. godinu 
4. Odluka o uvjetima i kriterijima korištenja prostora u objektima u vlasništvu Općine 

Sveta Marija 
5. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
6. Odluka o imenovanju člana Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija 

 
 

1. TOČKA DNEVNOG REDA  
 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja je prema zahtjevu s prethodne sjednice 
vijećnicima u materijalima dala podatke o poslovnim udjelima u vlasništvu Općine s 31.12.2015. 
godine. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Štefić i Strbad te gospodin 
Pavlic. Pročelnica se zadužuje da na web stranicu Općine stavi podatke o osobama koje su 
predstavnici Općine Sveta Marija u Nadzornim odborima Međimurje plin-a, Međimurskim 
vodama i Pre kom-u .  

 
 
2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi kako je 1. izmjenama i dopunama 
Proračun za 2016. godinu povećan za oko 3.760.000,00 kn  što se najvećim  dijelom odnosi na 
izgradnju sportske dvorane (2.000.000,00 kn) koja bi se financirala iz kredita, dogradnja dječjeg 
vrtića (600.000,00 kn) predviđeno sufinanciranje iz mjere 7 ruralnog razvoja, uređenje odmorišta 
za bicikliste s rekonstrukcijom krovišta na Domu kulture u Svetoj Mariji (400.000,00 kn) te 
uređenje parka oko župne crkve (350.000,00 kn). Ostatak se odnosi na troškove višenamjenske 
nadstrešnice (okončana situacija), troškovi rekonstrukcije poslovnog prostora u Donjem 
Mihaljevcu te kupnju kosilice za uređenje zelenih površina. 
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Štefić i Strbad. 
 Pročelnica uzima na sebe obavezu da na drugoj sjednici predoči vijećnicima ukupne dosadašnje 
troškove vezane za cestu do željezničke stanice. 
Predsjednica OV naglašava da nam je svima prioritet izgradnja sportske dvorane te daje na 
glasovanje 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija, sa 6 glasova „za“  i 4 glasa 
„protiv“ donijelo je  1. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2016. godinu.  

 
3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da su izmjene i dopune Odluke o 

izvršavanju proračuna za 2016. godinu bile  potrebne jer u  Proračunu za 2016. godinu  prilikom 
donošenja istog nije bilo projekta izgradnje sportske dvorane, a samim time niti planiranog 
kredita. Osim toga u odluci o izvršavanju proračuna dodana je stavka o obavezi izvještavanja 
proračunskog korisnika. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad. 
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o izvršavanju Proračun Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, sa 6 glasova „za“  i 4 glasa 
„protiv“ donijelo je  Odluku  o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 

  
4. TOČKA DNEVNOG REDA 

  

Predsjednica OV daje riječ pročelnici. Ona ukratko iznosi kako je predložena Odluka 
vezana na revizorsko izvješće o učinkovitosti upravljanja nekretninama gdje je naloženo da se 
moraju ugovorno regulirati odnosi između Općine kao vlasnika prostora i udruga ili drugih 
fizičkih odnosno pravnih osoba kao korisnika prostora u vlasništvu Općine. Ova odluka je prvi 
korak prema sređivanju tih odnosa, zatim načelnica mora donijeti pravilnik temeljem kojeg se 
raspisuje natječaj za davanje u zakup određenog prostora i na kraju se sklapaju ugovori s 
ponuditeljima (udrugama). Dosad je Općinsko vijeće donijelo odluku o najmu ili prodaji 
poslovnih prostora koji su izuzeti iz ove odluke. Ovom odlukom obuhvaćeni su si ostali prostori 
u vlasništvu Općine.  Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je 
zaključuje. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je jednoglasno s 10 glasova „za“  
donijelo Odluku o uvjetima i kriterijima korištenja  prostora u objektima u vlasništvu 
Općine Sveta Marija. 

 
5. TOČKA DNEVNOG REDA 

 
 Predsjednica OV  iznosi kako je Ksenija Bartolić Ban dala ostavku na članstvo u 
Upravnom vijeću dječjeg vrtića i da se za novog člana Upravnog vijeća  dječjeg vrtića 
„Kockavica“ predlaže Ivica Kočiš. 

 Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Lisjak konstatacijom da se 
on slaže s prijedlogom ako se i Ivica Kočiš slaže s imenovanjem. 
 Predsjednica OV zaključuje raspravu. 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (s 10 glasova) 
donijelo Odluku o imenovanju Ivice Kočiša  članom Upravnog vijeća Dječjeg vrti ća 
„Kockavica“.  
 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 
Predsjednica OV iznosi da je predsjednica Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija, 

gospođa Magdalena Kvakan dala ostavku,  za dobro funkcioniranje istog vijeća  trebalo bi 
imenovati novog člana. Načelnica predlaže da to bude predsjednica OV gospođa Frančić jer 
dobro pozna  ljude i socijalno je osjetljiva. Vijećnici Štefić i Janković slažu se s prijedlogom 
načelnice. 

Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na usvajanje Odluku o imenovanju Marije 
Frančić  za člana Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija. 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je  s 10 glasova 
donijelo Odluku o imenovanju Marije Fran čić za člana Socijalnog vijeća Općine Sveta 
Marija.  
  

Sjednica je završila u 22:00  sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

KLASA: 021-05/16-01/01    Predsjednica Općinskog vijeća 
URBROJ: 2109/24-16-5       
Sveta Marija, 19.05.2016.                   Marija Frančić 


