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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

 s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 18.07.2016. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 
pozivom KLASA: 021-05/16-01/04, URBROJ: 2109/24-16-1 dana 15.07.2016. godine. 
 Sjednica je započela u 20:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak, Dražen Šulj,Željko 
Strbad,Marjan Štefić, Marija Janković 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 priključila vijećnica Ksenija 
Blagus. 

Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, te 
predstavnik medija gospodin Mladen Grubić. 
 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 iznosi kako je na Kolegiju načelnika 
bilo govoreno o sufinanciranju  učenika deficitarnih zanimanja, sufinanciranju djece s 
posebnim potrebama koja odlaze na ljetovanje u Dramalj, zatim o sufinanciranju ispitivanja tla 
gdje bi 40% financirala Županija, 40% općine, a preostalih 20% korisnici. Bilo je rečeno i da 
će financiranje kupnje udžbenika  ići u istom omjeru kao i prethodnih godina. 

Načelnica dalje iznosi kako su na pozivni natječaj za rekonstrukciju prilazne ceste do 
groblja s izgradnjom parkirališta  pristigle tri ponude (Tegra d.o.o., Pavlic-asfalt-beton i 
Kompanija Janković) i da je Tegra d.o.o. dala najpovoljniju ponudu (cca 330.000,00 kn s PDV-
om), s time da je to do faze asfaltiranja. 

Trenutno je u izradi Svetomarsk ljistek, a poslane su i ponude za uređenje prostora 
ispred Doma kulture u Donjem Mihaljevcu. Raspisan je javni natječaj za kredit za sportsku 
dvoranu s rokom dostave ponuda 9.9. 2016. do 13:00 sati. 

Hrvatski telekom je maknuo drvene stupove oko crkve i postavili su neki kombinirani 
sustav (za žice su koristili HEP-ove stupove, a pored njih je postavljena neka vrsta razvodnika 
visine cca 1,20 metara koji ne nagrđuju okolinu). 

Na kraju navodi da će svečana sjednica biti 9.8. s početkom u 19 sati, a prije sjednice će 
se u 18 sati održati misa kao i prethodnih godina. 

 
 Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 
U raspravu se uključuje vijećnik Frančić kojeg zanima zašto se mora maknuti autobus s 

mjesta gdje se dosad parkirao (pored groblja) te navodi da su ljudi dosta skeptični i govori se 
da neće više biti prijevoza učenika do Koprivnice. Načelnica mu odgovara da će se autobus 
morati maknuti zbog početka radova na parkiralištu uz groblje i trenutno može biti parkiran uz 
bufet, a da će i dalje prijevoz učenika do Koprivnice biti moguć kao i do sada. Ako bi zbog 
parkiranja ispred bufeta bilo problema načelnica je spremna ići u pregovore s PZK-om oko 
parkiranja na njihovom zemljištu. 

  Vijećnika Štefića zanima izgled parkirališta do faze asfaltiranja, brine ga što se to neće 
završiti uz primjedbu da se isto tako ide u kredit za  izgradnju sportske dvorane, a neznamo 
njezin konačan izgled. Načelnica mu odgovara kako će se sportska dvorana raditi prema prije 
izrađenim projektima o čemu je bilo riječi na prošloj sjednici i nudi projekte na uvid na kraju 
sjednice. Parkiralište se planira  asfaltirati ove godine, jedino je na ovaj način  (dvije faze) 
ostavljena mogućnost da se u slučaju nedostatka proračunskih sredstava, plaćanje asfaltiranja 
prolongira na drugu godinu. 
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Vijećnika Strbada zanima: obeštećenje vlasnika zemljišta uz cestu do željezničke 
stanice, kako to da je  te radove izvodio Girus,  a ne Geo-gauss koji izvodi  za nas druge radove 
i da li je napravljena kakva procjena isplativosti dogradnje vrtića. 

Načelnica mu odgovara  da je na prošloj sjednici zaključeno da se formira komisija koja 
će odraditi procjenu vrijednosti zemljišta i odluka o osnivanju iste je na dnevnom redu današnje 
sjednice, Girus je geodetske poslove započeo davno i sad je samo nastavio, a Geo-gauss je 
temeljem bagatelne nabave za geodetske radove koje izvodi ponudio najnižu cijenu i zato je 
dobio posao. Što se dogradnje vrtića tiče, imamo građevinsku dozvolu te je naglasila još 
jedanput da će se u dogradnju ići ako se dobiju sredstva iz fondova EU. 

Nadalje, vijećnika Strbada zanima  koliki će kasnije biti trošak Općine u sufinanciranju 
jaslica i koliko je to konkretno djece u pitanju. Prema načelnici, najvažniji cilj bi nam trebao 
biti zadržati mlade ljude i mlade obitelji u naseljima, a pružanje mogućnosti smještaja djece u 
jaslice je jedna od pogodnosti koju im možemo pružiti. Prema trenutnoj procjeni se radi o 
desetak djece, a zna se da je cijena jaslica od 1.800,00 -1.900,00 kn,  ne bi se radilo o malim 
sredstvima (ovisi i o omjeru sufinanciranja) i načelnica još jednom ponavlja da je prioritet 
zadržati mlade ljude u mjestima Općine što je moguće zadovoljavanjem njihovih potreba, a 
jedna od njih je i uvođenje jasličke skupine za što je dogradnja vrtića nužna. 

Vijećnik Strbad za kraj pita kad će se postaviti drvena riba u park, na što načelnica 
odgovara kako je ona konzultirala širi krug ljudi ali nitko nema konkretno rješenje. 

Vijećnik Lisjaka zanima, temeljem prethodnog razgovora s načelnicom, u čemu je 
problem naplate naknade od pokretnih trgovina  koje vrše prodaju po naselju, sad na novo i 
ludbreška pekara, jer imamo općinsku odluku o pokretnim trgovinama. Načelnica odgovara 
kako ona dugo nije znala da postoji problem s naplatom i da je dobila informaciju kako su oni 
registrirani za trgovinu po pozivu i da time niti ne moraju plaćati Općini istu. Vijećnica 
Bartolić dodaje kako su s ljudima sklopili ugovore za dostavu. Lisjak predlaže da u tom slučaju 
mijenjamo, odnosno dopunimo odluku i njome obuhvatimo i tu vrstu prodaje, budući da svi 
koji imaju poslovne prostore, a i OPG-i na tržnici plaćaju porez  odnosno naknadu. Vijećnik 
Štefić dodaje kako je on osobno vidio da prodaju pecivo našem vrtiću. Predsjednica OV 
zadužuje načelnicu da hitno postupi po općinskoj Odluci o pokretnoj trgovini. 

Vijećnika Lisjaka dalje zanima, vezano na pitanje oko povećanja satnice djelatnici Šulj 
koje je postavio na prošloj sjednici, da li ima prostora u proračunu da to riješi već sada.  

Načelnica odgovara da nema prostora, a predsjednica OV dodaje kako je ona o tome 
razgovarala  s načelnicom i da načelnica ove godine ne vidi taj prostor, a druge godine će se o 
tome dogovoriti. 

Vijećnica Janković se nadovezala na vijećnika Frančića vezano na problem autobusnih 
stajališta i upozorila kako je postojeće autobusno stajalište zapušteno, puno smeća, nepokošena 
trava i smatra da bi  općina, bez obzira što nije njeno vlasništvo, trebala to urediti  jer je to 
ujedno slika cijelog mjesta.  

Načelnica odgovara da je ona već razgovarala s vlasnicom i da se i ona žali zbog 
plakatiranja na objektu. 

 Predsjednica OV predlaže da se prostor stajališta očisti, postave koševi za smeće i 
postavi nadstrešnica da se dobije pravo autobusno stajalište. 

Vijećnik Lisjak se slaže s prijedlogom i smatra da treba kazniti vlasnike neuređenih 
parcela kako u mjestu tako  i u poduzetničkoj zoni na što mu načelnica odgovara da je u 
poduzetničkoj zoni pokosio Božidar Erdelji, a da će to odraditi komunalni redar i da je u 
četvrtak otvaranje molbi pristiglih na natječaj za komunalnog redara. 

Vijećnik Poljak smatra kako bi se problem pokretne trgovine mogao riješiti jedino da se 
na licu mjesta uhvati vlasnika pokretne trgovine u prodaji osobama s kojima nisu sklopili 
ugovor o prodaji. 

Vijećnica Blagus predlaže  da i naše trgovine organiziraju dostavu robe. Vijećnika 
Lisjaka zanima razvoj situacije oko pisma namjere za otkup udjela u Međimurje plinu i kako je 
prošla inspekcija odlagališta otpada. Načelnica iznosi kako postoji načelni dogovor svih 
načelnika donjomeđimurskih općina da bi se u eventualni otkup išlo zajedno, ali zasad ne i da 
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to nije baš tako jednostavno, a inspektor Ministarstva zaštite okoliša je bio u inspekciji 
dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom i zapisnički je konstatirano da mi imamo 
urednu dokumentaciju. 

Vijećnika Strbada zanima koliko udruge mogu očekivati pomoć od Općine.  budući da 
taj posao odrađuje Antonija. Načelnica odgovara da mogu očekivati svu pomoć te da je za 
udruge zadužila Antoniju, ali kako je ona puno na bolovanju morala je dosta toga odrađivati 
ona te da će tako biti i u buduće.   

Predsjednica OV  traži da se METSS-u uputi dopis o tome kako su žitelji mjesta 
nezadovoljni visinom cijena i  pruženom uslugom u njihovoj prodavaonici i smatraju da   
METSS iskorištava svoje   radnike u smislu da  u smjeni radi premali broj radnika za pružanje  
kvalitetne usluge kupcima. 

Predsjednica  OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz 
zapisnika s 25. sjednice OV  koji je usvojen s 9 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“. 

 
Predsjednica OV predlaže izmjenu prve točke dnevnog reda koja bi trebala glasiti 

“Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Sveta 
Marija“ 

Predsjednica OV  daje na usvajanje predloženi dnevni reds predloženom izmjenom 1. 
točke  koji je jednoglasno (s 10 glasova) usvojen.  

 
D  N  E  V  N  I       R  E  D 

 
 

1. Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i donošenje Odluke o dodjeli  priznanja Općine 
Sveta Marija 

2. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Marija 
3. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Sveta Marija 
4. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta Marija 

 
 
1. TOČKA DNEVNOG REDA  

 
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Nakon dulje rasprave 

vijećnici su donijeli Odluku o dodijeli priznanja  Općine Sveta Marija. 
 

Jednoglasno je donesena odluka da Plaketu Općine Sveta Marija dobivaju: 
- Katarina Kanižaj iz Svete Marije, Ivana Žbulja 54 
- DVD Sveta Marija i  
- DVD Donji Mihaljevec 

 
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog  da Zahvalnicu Općine Sveta Mariju  dobivaju: 

-       Ekipa kadetkinja SRK Klen Sveta Marija 
- Ekipa juniora NK Drava Donji Mihaljevec (dodati imena djece i trenera) 
- Vatrogasni pomladak DVD Donji Mihaljevec (dodati imena djece i voditelja) 
- Vladimir Pintar iz Svete Marije, Vladimira Nazora18 
- Mario Gašparić iz Svete Marije, Vladimira Nazora 19 
- Igor Goričanec iz Svete Marije, Mije Hunjadi13 

 
S 9 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ prihvaćen je prijedlog da Zahvalnicu Općine Sveta 
Marija dobiva: 

- Slava Mustač iz Svete Marije, Glavna 37 
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Nakon što su vijećnicima na prijenosnom računalu prikazane fotografije balkona i dvorišta 
predloženih od strane Povjerenstva, vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se: 
 
 Priznanje za najcvjetniji balkon 2016. godine dodijeli: 
 

- Obitelji Gašparić iz Svete Marije, Vladimira Nazora 53 i 
- Obitelji Pongrac iz Donjeg Mihaljevca, Andrije Habuša 16, a 

 
Priznanje za najuređenije dvorište u 2016. godini dodijeli: 
 

- Obitelji Pongrac iz Svete Marije, Katarine Zrinski 11 
- Obitelji Pongrac iz Donjeg Mihaljevca, Trg Slobode 13 

 
 
2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednica OV daje riječ načelnici koja pojašnjava da je odluku o osnivanju Savjeta 
mladih treba donijeti radi usklađenja s novim Zakonom o savjetima mladih i da su u pitanju 
neke izmjene i u roku na koji se imenuje Savjet mladih i u dobnoj granici ali i da savjet mladih 
dobiva puno veće ovlasti u radu. 
 Predsjednica OV otvara i zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
 Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija, jednoglasno je s 10 glasova 
„za“ donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Marija. 

 
3. TOČKA DNEVNOG REDA 
 
Predsjednica OV  daje riječ načelnici koja pojašnjava da je to zakonska obveza i da je to 

naš Savjet za zaštitu potrošača u koji se članovi biraju na način naveden u odluci, a Udruga za 
zaštitu potrošača daje jednog svog člana.  

Predsjednica OVotvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (s 10 glasova) 
donijelo  Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Sveta 
Marija. 

 
4. TOČKA DNEVNOG REDA 

  

Predsjednica OV pojašnjava da je na prošloj sjednici donesen zaključak o formiranju 
Komisije za procjenu nekretnina, da su predložena tri člana i to: Ivica Kočiš, Darko Poljak i 
Mijo Poljak što ne znači da vijećnici ne mogu mijenjati imena ili broj članova. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Lisjak. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je jednoglasno s 8 glasova 
„za“ donijelo Odluku o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina Općine 
Sveta Marija. 

 
Sjednica je završila u 21:45 sati. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 

KLASA: 021-05/16-01/04    Predsjednica Općinskog vijeća 
URBROJ: 2109/24-16-6       
Sveta Marija, 18.07.2016.             Marija Frančić 


