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 IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

 s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 14.12.2016. godine 

u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 

 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 

pozivom KLASA: 021-05/16-01/07, URBROJ: 2109/24-16-1 dana 09.12.2016. godine. 

 Sjednica je započela u 19:00 sati. 

 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak, Ksenija Blagus, 

Dražen Šulj, Željko Strbad, Marjan Štefić, Marija Janković i Antonio Frančić. 

 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 8 od 11 vijećnika te da 

postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Naknadno, tokom aktualnog sata načelnice, sjednici se priključio vijećnik Andreas 

Lisjak i vijećnica Anamari Bartolić. 

Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, 

zamjenik načelnice Ivica Kočiš, član Skupštine Međimurske županije gospodin Željko Pavlic te 

predstavnici medija gospodin Mladen Grubić i gospodin Velimir Kelkedi. 

 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 je značajno događanje 

između dvije sjednice bio „Advent u Svetoj Mariji“, koji je bio dobro organiziran s obzirom da 

se održava prvi puta, kako je ona zadovoljna sa svim događanjima vezanim uz tu manifestaciju 

i zahvaljuje  udrugama koje su se odazvale. U Prelogu će u ožujku biti otvoren Centar za 

ponovnu uporabu u sklopu Pre-koma, a naše Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina 

sastalo se i odredilo cjenik koji će još jednom utvrditi te će na idućoj sjednici OV biti dan na 

usvajanje. 

Dalje navodi kako smo projekt prometnice do željezničke stanice  aplicirali 29.11. na 

EU fondove preko Agroneta naglasivši da dobivamo maksimalni broj bodova po jednom od 

kriterija jer je cesta do izgrađene infrastrukture (zgrada stanice), ali s druge strane općina spada 

u 3 skupina pa po drugom kriteriju dobiva tek 10 od mogućih 20 bodova. 

Već je prije upoznala vijećnike s time da je naša Općina dobila nagradu od Ministarstva 

zaštite okoliša radi velikog postotka razvrstavanja otpada, a vezano na to bio je upriličen prijem 

kod župana,  a biti će i u Tehnixu povodom dolaska predsjednice RH 15.12 te će i ona će biti 

upoznata s time. 

Svi projekti započeti ove godine se završavaju, s Tegrom je napravljeno okončanje za 

asfaltiranje parkirališta, obračunati su penali i 10% umanjena vrijednost radova zbog 

nekvalitete. S Tegrom je dogovoreno da će se postojeći asfalt od groblja do kraja zelenog otoka 

na proljeće frezati i taj dio preasfaltirati novim slojem finog asfalta. U Donjem Mihaljevcu 

ispred Doma kulture gdje je isto problem zbog  vode na asfaltu, napravit će se kanalica i riješiti 

problem  odvodnje te vode. 

Načelnica dalje navodi kako je danas bio kolegij načelnika na kojem je iznesen problem 

azila za životinje koji nadalje više neće sklapati ugovore s općinama o zbrinjavanju svih 

životinja, nego će zbrinjavati samo  bolesne životinje. Javlja se i problem zbrinjavanja lešina. 

Zakon obvezuje JLS da zbrinjavaju lešine s javnih površina te ona smatra da nismo dužni 

zbrinjavati lešine s državnih i lokalnih cesta. Kako Bioinstitut u svom ugovoru nudi 

zbrinjavanje s cijelog područja pojedine općine, ona će pokušati zbrinjavanje lešina riješiti s 

Veterinarskom službom u Prelogu. 

Psi lutalice velik su problem ne samo u našoj nego i u drugim općinama pa će se 

probati, ukoliko budemo suglasni, primijeniti model Općine Sveti Juraj na Bregu koji su u 

suradnji s veterinarskom inspekcijom proveli čipiranje svih pasa na njihovom području šte se 

pokazalo dobrim rješenjem. Na kraju načelnica spominje kako je monitoringom  vrste 

komaraca ustanovljeno prisutnost tigrastog komarca na nekoliko lokacija u Međimurju, a nama 

najbliža je  groblje u Kotoribi. 
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Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 

 

Vijećnika Štefića  zanima da li se svi, vrijednosti 10,5mil. kuna, planirani projekti za 

2016. godinu privode kraju, da li je  park s igralima vrijedan 200.000 kuna koliko je bilo 

planirano proračunom i kako je došlo do toga da komunalni redar pošalje opomenu, konkretno 

njegovim roditeljima da posijeku granje na drveću posađenom na javnoj površini. 

Načelnica mu odgovara da smo od Pre-koma upozoreni da posiječemo grane koje su 

iznad cesta jer smetaju za prolaz kamiona, a komunalni redar je novi na našem području i tek se 

upoznaje s naseljima općine pa je zabunom poslao opomenu na krivu adresu i da njegovi 

roditelji nisu jedini koji su greškom dobili opomenu. Vijećnik Štefić još jednom konstatira da 

su to javne površine i da fizičke osobe nemaju ništa s drvećem koje raste na javnim površinama 

na što mu načelnica odgovara da bi to trebalo biti tako, ali da nije što su pokazali događaji s 

parkom u koji su smještene sprave. Vezano na park sa spravama, načelnica odgovara kako je u 

tom parku bilo planirano hortikulturno uređenje i kupnja još nekih sprava od čega se odustalo 

nakon reakcije mještana pa taj projekt nije realiziran. Načelnica dalje dodaje da su u Proračunu 

morali biti svi projekti u cijelom iznosu koji su se trebali kandidirati na fondove EU, a da 

nažalost natječaji koji su toliko najavljivani nisu ni bili raspisani pa projekti nisu mogli biti ni 

kandidirani, a kamoli realizirani te da je isti slučaj s Proračunom za 2017.g. 

Vijećnik Lisjak ima dva prijedloga; predlaže da se uz uplatnice za komunalnu naknadu 

svakom kućanstvu priloži kratki dopis kako su dužni očistiti okoliš ispred svoje kuće i drugi 

prijedlog  da se na početku  svake ulice postave table s nazivom te ulice, jer trenutno te table, 

čak i na gospodarskim objektima, nisu vidljive što predstavlja problem strancima, konkretno 

hitnoj pomoći kod pronalaska pojedine adrese. 

Predsjednica OV pohvaljuje konstruktivne prijedloge vijećnika Lisjaka. 

Vijećnik Strbad pita kad će dobiti pisano izvješće o radu načelnice, budući da ga nije 

bilo cijele godine  te smatra da je to je iskaz netransparentnosti rada općine.  

Načelnica mu odgovara da će svoje izvješće za cijelu godinu dati na slijedećoj sjednici 

OV. 

Gospodin Pavlic ukazuje na to da božićni ukrasi na električnim stupovima  u Svetoj 

Mariji bespotrebno svijetle cijele noći, i pita kako to da adventski vijenac nije postavljen u 

blizini crkve budući da je vezan uz crvene blagdane kao što je to napravljeno u Donjem 

Mihaljevcu. 

Načelnica mu odgovara da će provjeriti što je s božićnom rasvjetom, a Odbor za 

turizam je bio mišljenja da se adventski vijenac postavi uz Dom kulture gdje se održavala i 

manifestacija Advent u Svetoj Mariji. 

Predsjednica OV napominje kako je ona već ukazala načelnici da prostor oko naše 

prekrasne  crkve nije dovoljno osvijetljen i da druge godine obavezno adventski vijenac treba 

postaviti kod crkve.  

Načelnica se nadovezuje kako još nisu isporučeni svi  božićni ukrasi koje je naručila i 

da su oni predviđeni za postavljanje oko crkve, a da će se slijedeće godine Odbor za turizam 

rukovoditi prijedlogom o mjestu postavljanja adventskog vijenca.  

Vijećnicu Bartolić zanima tko je  iz Općine dao informacije za članak u Listu 

Međimurje, a vezano na ukrašavanje adventskog vijenca u Donjem Mihaljevcu, jer su navedeni 

netočni podaci o osobama koje su bile uključene u isto, i zanima koliko sredstava iz 

svetomarskog dijela proračuna se misli izdvojiti za uređenje okoliša ispred Doma kulture u 

Donjem Mihaljevcu, budući da je u drugom članku istog glasila navedeno da to financira 

Općina Sveta Marija. Predsjednica OV odgovara da i mora stajati da to financira Općina Sveta 

Marija jer je Općina Sveta Marija jedini pravni subjekt . 

Načelnica odgovara da je ona dala podatke novinaru za članak o ukrašavanju 

adventskog vijenca u Svetoj Mariji i Donjem Mihaljevcu i da joj je bila namjera pohvaliti 

najzaslužnije za izradu i ukrašavanje istih, Matildu Dadosović u Svetoj Mariji i Marijanu 

Bartolić u Donjem Mihaljevcu s obzirom da njoj  ona pomaže odraditi sve slične aktivnosti za 

Donji Mihaljevec, a da se s imenom očito negdje potkrala greška. 
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Vijećnica Bartolić traži da se u drugom broju lista Međimurje objavi ispravak. 

Vijećnik Štefić pita predsjednicu OV gdje smo sa obeštećenjem vlasnika zemljišta uz 

prometnicu do željezničke stanice. 

Predsjednica OV mu odgovara da je već rečeno kako se Povjerenstvo sastalo, složilo 

cjenik, a najvažnije od svega je da su u proračunu za 2017. godinu predviđena sredstva za tu 

namjenu. 

 

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

zapisnika s 28. sjednice OV. 

Vijećnik Strbad upućuje načelnicu na izvod iz zapisnika s prethodne sjednice OV u 

kojem je navedeno da je on izjavio da oporba nije protiv izgradnje sportske dvorane, ali ne pod 

takvim uvjetima s čime su se složili i ostali vijećnici te je bio neugodno iznenađen kad mu je  

župan  rekao kako je načelnica tvrdila suprotno. 

Načelnica tvrdi kako to nije točno, da ona nije s županom uopće razgovarala o sportskoj 

dvorani i vjeruje kako je to sve skupa veliki nesporazum. 

Predsjednica OV ponovno daje na usvajanje Izvod iz zapisnika s 28. sjednice OV koji je 

usvojen s 9 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“. 

Predsjednica OV  daje na usvajanje predloženi dnevni red koji je jednoglasno (s 10 

glasova) usvojen.  

 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
 

1. Proračun za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 

2. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveta Marija za 2017. godinu 

3. Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija u 2017. godini 

4. Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2017. godinu 

5. Socijalni program Općine Sveta Marija za 2017. godinu 

6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Sveta Marija 

za 2017. godinu 

7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveta Marija za 2017. 

godinu 

8. Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Sveta Marija u 2017. godini 

9. Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija 

10. Odluka o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveta Marija 

11. Zaključak o Prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 

12. Zaključak o Prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi kako su vijećnici prema dogovoru iz 

prošle godine dobili u materijalima službenu verziju proračuna za 2017. godinu s projekcijama 

za 2018. i 2019. godinu i detaljan proračun bez projekcija. 

 

Proračun za 2017. godinu u visini od 8.821.800,00 kn rezultat  je situacije koju diktiraju 

natječaji za pomoći iz inozemstva i iz drugih proračuna prema kojima projekti koji se 

kandidiraju moraju biti u punom iznosu u proračunu. Prilog tome govori činjenica da 54% 

planiranih prihoda i primitaka(4.762.400,00 kn) čine pomoći iz inozemstva i drugih proračuna, 

dok vlastiti prihodi čine 46% plana. S druge strane, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 

iznose 5.565.600,00 kn te ispada da se  projekti  u prosjeku 86% kane financirati iz vanjskih 

izvora. 

Pročelnica nadalje navodi glavne projekte planirane za slijedeću godinu s podacima o 

postocima planiranog  financiranja iz inozemstva ili drugih proračuna. Najveći je među njima 

Prometnica do željezničke stanice (2.008.000,00 kn)-100%, Kulturno turistički centar 

(1.600.000,00 kn)-85%, Odmorište za bicikliste sa sanacijom  krovišta Doma kulture u Svetoj 
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Mariji (400.000,00 kn)-100%, Uređenje poslovnog prostora u Donjem Mihaljevcu (300.000,00 

kn)-50%, Dogradnja mrtvačnice (300.000,00 kn)-85%, Sanacija mrtvačnice (250.000,00 kn)-

80%. 

Nadalje navodi projekte koji su u proračunu, ali nisu navedeni u punoj vrijednosti 

projekta, a to su izgradnja sportske dvorane (100.000,00 kn), sanacija smetišta  (100.000,00 kn) 

i izgradnja kanalizacije (300.000,00 kn). U proračunu su kao prijelazne stavke, znači u 

prihodima i u rashodima ukupni troškovi proračunskog korisnika (dječji vrtić Kockavica) u 

iznosu od 260.000,00 kn i na kraju je spomenula da je u proračun uključeno poticanje sanacije 

napuštenih kuća u naseljima kroz program financiranja mladih obitelji koje se odluče na kupnju 

u iznosu od 30.000,00 kn po korisniku, a ukupno 240 000 kuna. 

Predsjednica OV zahvaljuje pročelnici i otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici 

Strbad, Bartolić, Štefić, Janković, Lisjak, Frančić i gospodin Pavlic. 

 

Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na usvajanje Proračun za 2017. godinu s 

projekcijama za 2018. i 2019. godinu. 

 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija  5 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 3 glasa 

„suzdržan“ nije usvojilo Proračun za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. 

 

 Predsjednica OV predlaže da se ne daju na  usvajanje odluke i programi vezani uz 

proračun (od točke 2. do točke 9. dnevnog reda) i predlaže prelazak na točku 10 dnevnog 

reda.  

 Vijećnici se slažu s prijedlogom. 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV iznosi da je ovo odluka kojom se regulira način dodjele sredstava 

mladim porodicama koje odluče živjeti na području naše općine i kupiti  te renovirati prazne  

kuće ili na kupljenim dvorištima graditi nove. 

Predsjednica OV otvara raspravu  u koju se uključuje vijećnik Strbad. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je s 10 glasova 

„za“ usvojilo Odluku o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine 

Sveta Marija. 

 

11. i 12. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Predsjednica OV iznosi kako su na prošloj sjednici vijećnici bili zamoljeni da razmisle i 

predlože na ovoj sjednici kandidate za suce porotnike i suce porotnike za mladež.  

Predsjednica OV pita da li ima kakvih prijedloga i nakon što vijećnici nisu nikoga 

predložili konstatira da će se odgovoriti na Županiju da Općina Sveta Marija nema prijedloga 

za suca porotnika i suca porotnika za mladež.  
  

Sjednica je završila u 21:05 sati. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 

KLASA: 021-05/16-01/07     

URBROJ: 2109/24-16-3       

Sveta Marija, 14.12.2016.    

                           PREDSJEDNICA 

                                                                                                       Općinskog vijeća 

         

Marija Frančić 


