IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 30.03.2016. godine
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.
Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić
pozivom KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 2109/24-16-1 dana 25.03.2016. godine.
Sjednica je započela u 19:00 sati.
Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak, Ksenija Blagus,
Anamari Bartolić, Dragutin Peter,Dražen Šulj, Željko Strbad,Marjan Štefić, Marija Janković,
Andreas Lisjak i Antonio Frančić.
Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje svih 11 vijećnika te da
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
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 g. Alen Fuš i g. Vlado Trstenjak.
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 načelnici imali
potpisivanje sporazuma „Zero waste“. Vezano na sanaciju odlagališta bila je na Fondu za
zaštitu okoliša gdje se govorilo o tome da bi trebalo napraviti novi program sanacije (omjer
sufinanciranja 60:40). Vezano na tu problematiku, sredinom travnja planira ići s g.
Jozinovićem i g. Grčićem iz Fonda za zaštitu okoliša na razgovor u Ministarstvo zaštite
okoliša, k ministru Dobraniću. U 6. mjesecu trebali bi se znati svi troškovi aglomeracije Donja
Dubrava i do kraja godine kreće se s radovima (naš udio u troškovima bio bi oko 3,5 mil kn).
Dalje nastavlja kako je održano nekoliko sastanaka u EGTS Regija Mura vezano na
natječaj INTERREG putem kojeg bi svaka članica mogla dobiti 95 tisuća eura, ali zasad još
nije točno definiran projekt. Ovih dana kandidirali smo projekt prilaza groblju s parkiralištem
na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a trenutno je u izradi projekt proširenja
dječjeg vrtića.
Tokom ožujka zavozili smo poljske putove uz prethodno ravnanje grejderom. Za
sportsku dvoranu dala se izraditi procjena troškova izgradnje (modularni način gradnje) dok bi
cijena klasične izvedbe iznosila oko 8 mil. kn, ali trenutno bi se išlo u rohbau izgradnju dok bi
se ostale faze izvodile prema mogućnostima te bi se pokušala povući sredstva iz raznih
ministarstava.
Sufinanciranje između Općine i Međimurske županije bilo bi u omjeru 40:60 u korist
Općine.
Načelnica dalje navodi kako su trenutno u izradi tri strategije: LAG-a, EGTS Regija
Mura i Općine. Izrada naše strategije financirana je u cijelom iznosu od strane Agencije za
plaćanje u poljoprivredi. Na kraju iznosi kako je krajem prošle godine poslan zahtjev za pravo
puta HAKOM-u i HT-u , i za razliku od prava služnosti gdje bi dobili max 6kn/m2 (uz to ne bi
imali utjecaja na eventualno proširenje njihove mreže odnosno s time vezane radove). Mi smo
inzistirali na pravu puta i danas je došlo rješenje prema kojem smo ostvarili prosječnu cijenu
nešto višu od 9 kn/m2, što godišnje iznosi cca 330.000,00 kn.
Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu.
Vijećnika Lisjaka zanima problem sanacije odlagališta i napominje kako je g Jozinović
iz Piškornice tvrdio da Općina neće imati nikakve troškove vezano uz isto i da li imamo kakve
informacije vezane uz komasaciju.
Načelnica mu odgovara da je vezano uz komasaciju predan zahtjev na katastar koji će
ga dalje uputiti prema Ministarstvu, a jedini uvjet da se ona provede je da mještani budu složni
oko provođenja komasacije. Vezano na odlagališta pojašnjava kako pokušava riješiti problem
sanacije jer se govori da sanaciju EU više neće financirati u 100% iznosu nego da ćemo i mi
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moramo sufinancirati dio te je i to je isto jedna od tema predviđena za razgovor s ministrom u
Ministarstvu zaštite okoliša. Vijećnik Lisjak upozorava kako nekoliko Općina ima negativna
iskustva s g Jozinovićem na što načelnica dodaje kako je g. Jozinoviću u interesu da sanira
postojeća odlagališta i prema njenim saznanjima to je napravljeno u Novom Marofu , Murskom
Središću i Ludbregu. Nadalje dodaje kako poduzima sve korake da se sanacija odlagališta riješi
te da mora vjerovati g. Jozinoviću jer ako nam on ne pomogne preostaje nam potpisivanje
ugovora s Fondom, a onda bi Općina za sanaciju morala odvojiti oko milijun kuna.
Predsjednica OV daje riječ vijećniku Štefiću. Njega zanima zašto su na javnu površinu
kod crkve postavljeni drveni stupovi HT-a koji nagrđuju izgled sela i još k tome žice prolaze
ispod niskonaponske mreže, kako to da Antonija još uvijek radi, a svi vijećnici su 2013. godine
potpisali izjavu da se slažu da joj se da otkaz, i kako čuje da zapošljavamo o komunalnog
radnika.
Načelnica mu odgovara da se radi o izmještanju stupa s privatnog dvorišta gdje je bio
dosad i predstavljao problem vlasnicima i nismo mogli utjecati na to. Što se Antonije tiče, ona
radi 4 sata dnevno zbog njege djeteta s posebnim potrebama i dok je u tom statusu ne može joj
se dati otkaz. Dala joj je da odrađuje područje rada s udrugama, a nešto više joj se ne može dati
zbog čestog izbivanja s posla zbog bolovanja.
Predsjednica OV daje riječ vijećniku Strbadu koji daje primjedbu na sazivanje sjednica
OV, zanima ga natječaj za komunalnog radnika i redara, nadalje pita da li je u Općini bila
revizija, odnosno kada je bila zadnji puta. Zanima ga da li su udruge dobile sredstva potrebna
za njihov rad i smatra da je projekt proširenja vrtića za jaslice ishitren (Općina je danas dobila
novce i navrat nanos se ide u projekt jaslica?).
Predsjednica OV ispričala se vijećnicima što je prekoračen rok od 90 dana od protekle
sjednice, uvažava kritike uz napomenu da treba biti i samokritičan jer su u prošlom mandatu
dvije sjednice održane isto s prekoračenim rokovima i nitko nije podnosio prijave. Sjednica nije
bila sazvana na vrijeme, unatoč tome što je ona bila u kontaktu s pročelnicom, jer zbog
povećanog opsega posla vezano na kraj godine ona nije stigla prije pripremiti materijale za
sjednicu. Na nju se nadovezala pročelnica uz pojašnjenje koji su to poslovi rezultirali
kašnjenjem sjednice uz obećanje da se isto neće ponoviti.
Vezano na zapošljavanje komunalnog radnika i redara načelnica pojašnjava kako je
ideja bila zaposliti jednu osobu koja bi šest sati odradila poslove komunalnog radnika, a dva
sata poslove komunalnog redara, ali se tako nije javila ni jedna osoba. Zato je natječaj za
komunalnog redara poništen. Za komunalnog radnika javila se jedna osoba koja je prošla
testiranje i koja će se zaposliti prema natječaju na 6 sati, a naknadno će se raspisati natječaj za
još 2 sata za komunalnog radnika.
Vezano na reviziju pročelnica odgovara kako unatrag nekoliko godina revizori vrše
reviziju pojedinih područja rada i to na način da pošalju tabele i upitnike koje je potrebno
popuniti i temeljem tih informacija oni izrade revizorska izvješća.
Načelnica pojašnjava da je za udruge napravljen godišnji plan raspisivanja
natječaja,raspisan je natječaj koji mora biti objavljen 30 dana, pa se mora imenovati
povjerenstvo što predstavlja problem jer članovi povjerenstva ne mogu biti članovi neke
udruge. Natječaj mora biti završen u narednih 45 dana od roka za podnošenje prijava,a sredstva
se ne smiju udrugama dodijeliti prije završetka natječaja.
Projekt jaslica se otprije razmatrao, trenutno je aktualan jer se s njime možemo
kandidirati na mjeru 7.4 gdje će prioriteti biti dječji vrtići, a potreba za jaslicama ionako
postoji.
Vijećnik Štefić smatra da je trebalo raspisati natječaj za komunalnog radnika odmah na
8 sati pa bi se javilo više zainteresiranih,a prije toga promijeniti Pravilnik o unutarnjem redu
gdje bi uvjet bila srednja stručna sprema, a ovako ispada kao da se htjelo nekome pogodovati.
Načelnica mu odgovara je natječaj raspisan prema važećem Pravilniku, da za višu stručnu
spremu treba i osigurati veći iznos za plaću, a ona odgovorno tvrdi da se nije nikome
pogodovalo.
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Što se tiče udruga načelnica odgovara da se udrugama sredstva ne mogu doznačiti dok
ne završi natječaj za financiranje udruga.
Gospodin Pavlic konstatirao je kako je dobro da se krenulo s projektom sportske
dvorane, jer bi bilo šteta da zakasnimo što se tiče sufinanciranja od strane Međimurske
županije, te je dodao, vezano na zavažanje puta do željezničke stanice, kako se plaši reakcije
vlasnika privatnih parcela kroz koje cesta, zbog svoje širine, prolazi.
Načelnica pojašnjava kako su projekti za sportsku dvoranu, uz suglasnost Međimurske
županije, u Tehixu koji treba dati planirane troškove za modularno rješenje gradnje.
Na kraju rasprave vijećnica Janković dodaje do prijave za kašnjenje sjednice nije ni
trebalo doći da su vijećnici dobili potrebne informacije. Na to se nadovezala načelnica koja je
kazala da je u više navrata rekla da je vijećnicima uvijek na raspolaganju te da oni uvijek mogu
dobiti sve informacije i da ova prijava nije u redu i stoga jer je destruktivna za Općinu.

Predsjednica OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz
zapisnika s 22. sjednice OV koji je jednoglasno usvojen s 11 glasova.

D N E V N I

R E D

1. Godišnje izvršenje Proračuna Općine Sveta Marija s 31.12.2015
2. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Sveta Marija za 2015. godinu
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Sveta Marija za 2015. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za
2015. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2008 – 2015. godine na području Općine Sveta Marija za 2015. godinu
7. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija
8. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta Marija
9. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveta Marija
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji upravljanja i
raspolaganja nekretninama JLP(R)S Međimurske županije
11. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2015. godinu
12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sveta Marija za razdoblje od
2016. do 2019. godine
13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2016. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
14. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD Sveta Marija
15. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD Donji Mihaljevec
16. Uređenje javnih površina u općini Sveta Marija u 2015. i 2016. godini

1. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi kako je ostvareno 93%planiranih
prihoda i primitaka (3.175.159,31 kn), a rashodi su u odnosu na prethodnu godinu povećani za
22,02% što je pozitivan pokazatelj jer upućuje na to da su se tokom godine realizirali planirani
projekti. Uz uključivanje prenesenog viška prihoda iz prethodne godine, konačni rezultat je
višak od 85.935,66 kn (naselje Sveta Marija 124.803,50 kn , a Donji Mihaljevec minus
38.867,84 kn). Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad i Štefić.
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Godišnje izvršenje Proračuna s
31.12.2015. godine.
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Javnim glasovanjem, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je sa 7 glasova „za“ i 4
glasa „protiv“ prihvatilo Godišnje izvršenje Proračuna s 31.12.2015. godine.
2. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu o Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine u
koju se uključuje vijećnik Štefić i Bartolić.Nakon rasprave, predsjednica OV predlaže
nadopunu Odluke s tekstom „ naselju Sveta Marija“.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija, sa 7 glasova „za“ i 4 glasa
„protiv“ donijelo je Odluku o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine sa dopunom „u
naselju Sveta Marija“, nakon teksta „za biciklističke staze“.
3. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je zaključuje.
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa
„protiv“ donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2015. godinu.
4. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je zaključuje.
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa
„protiv“ donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2015. godinu.
5. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi da je zakonska obveza davatelja
usluge prikupljanja otpada da jednom godišnje predstavničkom tijelu podnese izvješće o svom
radu. Predsjednica OV otvara raspravu te je zaključuje.
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (sa 11 glasova)
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području općine
Sveta Marija za 2015. 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 sa 11 glasova
donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2015. godine na području Općine Sveta Marija za
2015. godinu.

7. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnici Srbad, Frančić i vijećnica
Janković.
Nakon rasprave, Općinsko Vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je s 11 glasova
donijelo Odluku o razrješenju Ksenije Bartolić Ban i imenovanju Ružice Mustač za člana
Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija.
8. TOČKA DNEVNOG REDA
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Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da je komisija za procjenu
imovine potrebna vezano uz izradu registra nekretnina, budući da nam zakon dozvoljava
internu procjenu imovine. Predsjednica OV poziva vijećnike da daju prijedloge, a vijećnik
Štefić predlaže da načelnica nađe ljude i predloži iste OV. Predsjednica OV predlaže da i
pozicija i opozicija razmisle o mogućim kandidatima te da se ova točka odgodi do slijedeće
sjednice OV.
9. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi da je predloženu odluku potrebno
donijeti budući da smo popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveta Marija
dužni dostaviti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, a zakonsko obrazloženje
vijećnici imaju na poleđini prijedloga odluke. Vijećnik Štefić smatra da bi vijećnici trebali
dobiti izvješće o visini udjela Općine u pravnim osobama. Pročelnica je uzela obavezu da isto
izradi za slijedeću sjednicu.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je sa 11
glasova„za“, donijelo Odluku o popisu ravnih osoba od posebnog interesa za Općinu
Sveta Marija.
10. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu i istu zatvara.
Bez rasprave,. Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa 11 glasova
„za“ prihvatilo Zaključak o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju o
obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama JLP(R)s Međimurske
županije.
11. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja ukratko pojašnjava da je prema novom
Zakonu o civilnoj zaštiti propisano da se godišnje donese analiza stanja i smjernice za razvoj
sustava civilne zaštite, kako je dosad trebalo za sustav zaštite i spašavanja.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Štefić s prijedlogom da
se u analizu i smjernice kao jedan od učesnika sustava civilne zaštite doda HEP PP HE Sjever
(hidroelektrana).
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa 11glasova
„za“ usvojilo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za
2015. godinu.
12. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV napominje da se i u smjernice ugradi HEP PP HE Sjever kao jednog
od učesnika.
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa 10 glasova
„za“ usvojilo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Sveta Marija za 2016. Godinu s nadopunom predsjednice OV.

13. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje na glasovanje Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Sveta Marija za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje.
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa 10 glasova
„za“,prihvatilo Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta
Marija za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
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14. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Vijećnik Lisjak iznosi da
je DVD Sveta Marija prošle godine nabavilo vozilo vrijednosti 30.000 eura, a ove se godine
isto nadogradilo u vrijednosti od 30.000 eura, pa sad imaju vozilo koje će zadovoljiti sve
zahtjeve u narednih 7-8 godina što je potvrdio i vijećnik Šulj.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je sa 11 glasova
donijelo Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća za 2015. godinu i Plana rada za
2016. godinu DVD-a Sveta Marija.
15. 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
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća za 2015. godinu i Plana rada za 2016.
godinu DVD-a Donji Mihaljevec.

16. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV iznosi kako je od kluba vijećnika MDS-HNS-SDP Općinskog vijeća
Općine Sveta Marija upućena zamolba da se na dnevni red uvrsti točka: Uređenje javnih
površina u 2015. i 2016. godini na području naše općine, i napominje kako je dozvolila da se
isto stavi na dnevni red bez obzira što se vijećnici opozicije nije sukladno članku 11.
Poslovnika OV prijavili i donijeli joj svoje akte o osnivanju.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad, Štefić i Lisjak te
gospodin Pavlic. Vijećnik Strbad moli da se donese zaključak po ovoj točci i naglašava da
oporba nije bila inicijator potpisivanja peticije u što nije mogao uvjeriti načelnicu.
Predsjednica OV zaključuje da se griješilo u koracima, ali načelnica nije zakonski griješila.
Sjednica je završila u 21:35 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 2109/24-16-11
Sveta Marija, 30.03.2016.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Frančić
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