IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana
12.09.2014. godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.
Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/05, URBROJ: 2109/24-14-01 dana 09.09.2014.
godine.
Sjednica je započela u 19:00 sati.
Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak, Ksenija
Blagus, Anamari Bartolić, Dragutin Peter, Marija Janković, Željko Strbad i Marjan Štefić.
Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 8 od 11 vijećnika te
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka po svim točkama dnevnog reda.
Sjednici su na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica Slamek
i član Skupštine Meñimurske županije Željko Pavlic.
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 razgovarala s
gospodinom Vlašićem iz Hrvatskih šuma vezano za obnovu šuma te da vlasnici šuma mogu
za rečeno tražiti poticaj. Zbog izuzetno lošeg vremena ureñenje parkova u Svetoj Mariji nije
se moglo privesti kraju, a iz istog razloga kasni i početak radova na izgradnji pješačke staze
na groblju. Načelnica dalje navodi kako su u izradi dva parcelacijska elaborata za cestu
prema željezničkoj stanici, budući da ona prolazi kroz dvije katastarske općine te za dio
Kolodvorske ulice u Donjem Mihaljevcu za potrebe legalizacije. Raspisan je natječaj za
dobavu i ugradnju stolarije na zgradi Općine i DVD-a Donji Mihaljevec, i za izgradnju
oborinske kanalizacije u Donjem Mihaljevcu (Čakovečka ulica, Špoljarova graba, Ulica
Maršala Tita). Na kraju izlaganja informirala je vijećnike o potrebi hitnih izmjena i dopuna
Prostornog plana Općine Sveta Marija zbog izgradnje tržnice jer se mora napraviti
prenamjena prostora parka južno od Doma kulture u prostor društvene namjene, pri čemu će
se neke postojeće čestice morati spajati da se dobije postotak izgrañenosti prema PP
Meñimurske županije.
Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu.
Gospodin Pavlic pita načelnicu za razlog zbog kojeg nisu bili položeni vijenci ispred
spomenika poginulih u domovinskom ratu, na što mu Načelnica odgovara kako je do te
pogreške došlo nehotice, da se ona osobno radi toga ispričala rodbini poginulih i da se to više
neće ponoviti. Vijećnika Štefića zanimaju tri stvari:Što je s poslovnim prostorom u Domu
kulture (stari Metss), tko je izradio projekte za ureñenje parkova (kod crkve i Park našeg
djetinjstva) i zašto o ureñenju istih nije raspravljalo Općinsko vijeće, i što je s turističkim
tablama odnosno zašto iste nisu postavljene prije Svjetskog ribolovnog prvenstva. Načelnica
pojašnjava kako se table nisu postavile u roku jer je za njihovo postavljanje potrebna
suglasnost mjerodavnih institucija i mora se napraviti elaborat, a to nije bilo moguće u tako
kratkom vremenu. Takoñer pojašnjava da je oblik table strogo propisan pa će se morati
uskladiti s propisima te se iste neće dati izraditi kao što je prethodno dogovoreno.
Na pitanje o ureñenju parkova, načelnica odgovara kako je projekte izradila tvrtka
Ambijenti, ali da parkovi nisu zasad dovršeni jer u ljetnom periodu nje bila moguća sadnja
svega što je projektom predviñeno, a Park našeg djetinjstva nije zbog kiša čak niti dobro
poravnan. Načelnica smatra da bi Ribički park trebao osmisliti netko stručan kako bi on
opravdao svoj naziv. Raspravi se priključila i predsjednica OV sa primjedbom na izgled parka
oko ambulante kojim je šokirana i predlaže da , u slučaju ako Dom zdravlja ne kani više ništa
oko ambulante ureñivati, daljnje ureñenje na sebe preuzme Općina. Složila se s primjedbom
vijećnika Štefića da je o izgledu parkova trebalo raspravljati Općinsko vijeće i dodala kako
ona nije zadovoljna niti s izgledom parka kod crkve, a niti Parkom našeg djetinjstva.
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Načelnica pojašnjava kako ona za sve što se radi sakuplja više ponuda, da se kod crkve
park djelomično uredio zbog Veljke meše, a ravnatelj joj je obećao da će oni obnoviti
hortikulturu oko ambulante pa se ni taj park ne može smatrati završenim.
Vezano na poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Svetoj Mariji načelnica odgovara
kako je raspisan natječaj za zakup i trenutno očekujemo ponude.
Vijećnika Strbada zanima kolika je ponuda Tegra d.o.o.-a za izgradnju pješačke staze
na groblju i kakva je konkretno situacija s prijevozom učenika osnovne škole iz Donjeg
Mihaljevca (ravnatelj škole na roditeljskom je izjavio da informaciju o tome ima Općina).
Načelnica mu odgovara kako je sklopljen ugovor s Rusakom koji će dnevno triput prevoziti
učenike, a problem je jedan dan kad bi prema školskom rasporedu trebao prevoziti četiri puta.
Vijećnik Strbad smatra kako djeca trebaju biti obaviještena o dogovorenom rješenju, osobito
jer je ravnatelj naglasio da djeca u školi ne smiju biti dulje od pet minuta nakon završetka
nastave. Predsjednica OV predlaže da se načelnica razgovara s prijevoznikom i da prati
njegov rad kako bi mogla pravovremeno reagirati. Vijećnika Strbada još zanima da li se
planiraju kakvi novi projekti i što je sa sportskom dvoranom. Načelnica mu odgovara da je u
planu izgradnja tržnice, formiranje ceste do željezničke stanice, rekonstrukcija krovišta na
općinskoj zgradi, a sportska dvorana je uvrštena na indikativnu listu Ministarstva i nakon toga
nema novih pomaka.
Predsjednica OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Izvod iz
zapisnika sa 11. sjednice OV koji je jednoglasno usvojen s 8 glasova.

Predsjednica OV pita da li ima tko dopunu ili izmjenu predloženog dnevnog reda.
Načelnica predlože da se makne točka 9. jer ju je komunalni redar Horvat naknadno
obavijestio da iz opravdanih razloga ne može prisustvovati sjednici OV.
Vijećnik Peter isto predlaže za 10. točku budući ga je kontaktirao vlasnik „Orke“ i izjavio da
neće trebati odobrenje za prodaju.
Predsjednica daje na usvajanja predloženi dnevni red bez točke 9. i točke 10. koji je
jednoglasno (s 8 glasova) usvojen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D N E V N I
R E D
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2014. godinu
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja općine Sveta Marija
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara
Općine Sveta Marija
Odluka o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od
požara za područje općine Sveta Marija
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti-dimnjačarskih poslova
Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi
Odluka o prodaji imovine naslijeñene od pokojnog Miroslava Golubića
1. TOČKA DNEVNOG REDA

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi da prihodi prvog polugodišta iznose
1.610.627,65 kn (47,64% godišnjeg plana) što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
povećanje za cca 390.000,00 kn. Prvenstveno se to odnosi na hidrorentu (150.000,00 kn ),
poreze i prireze (144.000,00 kn) i komunalnu naknadu (90.000,00kn). Povećanje prihoda s
osnove komunalne naknade nije realno, do povećanja je došlo zbog prošlogodišnjeg
kašnjenja u izdavanju uplatnica što znači da će do kraja godine doći do poravnanja s iznosom
protekle godine. Rashodi su realizirani u iznosu od 1.041.876,41 kn (31,50% godišnjeg
plana), a u odnosu na prvo polugodište 2013. godine to je smanjenje za cca 188.000 kn. Na
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smanjenje je najviše utjecao program Komunalno gospodarstvo unutar kojeg nisu realizirani
planirani projekti.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Štefić, Strbad i vijećnica
Janković.
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija.
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 6 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“
donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta Marija.
2. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Frančić daje riječ pročelnici, koja pojašnjava kako su rebalansom za
naselje Sveta Marija dodani projekti: Ureñenje općinske zgrade, Izgradnja pješačke staze na
groblju te Rekonstrukcija parkova , a s druge strane maknuti iz proračuna: izgradnja tržnice,
pješačko-biciklističke staze i dogradnja zgrade općine. Za naselje Donji Mihaljevec dodano je
ureñenje Čakovečke ulice i Vatrogasnog doma te povećan iznos za ureñenje Špoljarove grabe
, a neće biti izgradnje pješačko biciklističkih staza. Pregrupirana su neka postojeća konta u
cilju boljeg pregleda rashoda prema programskoj klasifikaciji (Svetomarski ljistek i Javni
radovi).
U konačnici, 1. izmjenama i dopunama proračuna, prihodi su umanjeni za 185.324,20
kn. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na pomoći iz proračuna (cca 330.000,00 kn), porez
na tvrtku (20.000,00 kn) i naknade za priključenje voda (18.000,00 kn), dok su s druge strane
povećani prihodi od imovine (najvećim dijelom hidrorenta) za 260.000,00 kn.
Rashodi su povećani za 344.650,00 kn (za Svetu Mariju 118.400,00 kn, a za Donji
Mihaljevec 226.250,00 kn).
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnik Štefić, gospodin Pavlic i
vijećnica Janković.
Nakon rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 6 glasova „za“, 1
glasom „protiv“ i 1 glasom „ suzdržan“ donijelo I. izmjene i dopune Proračuna Općine
Sveta Marija za 2014. godinu
3. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ načelnici. Načelnica pojašnjava kako su to ustvari izmjene
i dopune Odluke iz 2012. godine, ali nikad nije došlo do realizacije istih, dopunjene sitnim
izmjenama. Predlaže da se pod točkom 4. pored riječi „ribnjaka“ doda riječ „ i ribogojilišta“.
Napominje da za isto postoji interes, a njihovo evidentiranje u Prostornom planu daje
mogućnost dobivanja državnih poticaja. Područje Črne Pešte je definirano kao turistički
kompleks, mada je tu problem što je zemljište državno pa je prvi korak parcelacija radi
usitnjavanja čestice i eventualno lakšeg prijenosa istih u vlasništvo Općine. S načelnicima
susjednih općina razgovaralo se da bi zajednički krenuli u revitalizaciju prostora Drave s
desne strane kanala te bi i taj prostor trebalo predvidjeti za turizam.
Predsjednica OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik
Štefić.
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Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog načelnice da se u
Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja općine Sveta Marija pod točkom 4.
pored riječi izgradnja „ribnjaka“ doda „i ribogojilišta“.

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 7 glasova „za“ 1 glasom „ suzdržan“
prihvatilo je prijedlog da se u Prostorni plan ureñenja Općine Sveta Marija pod točkom
4. Izgradnja izvan grañevinskog područja naselja pored riječi „ribnjaka“ doda riječ „i
ribogojilišta“.

4. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je zaključuje.
Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je (s 8 glasova)
prihvatilo Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od
požara Općine Sveta Marija.
5. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda te je zaključuje.
Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je (s 8 glasova)
donijelo Odluku o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima
od požara za područje Općine Sveta Marija.

6. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ načelnici, koja vijećnicima iznosi da postoje dvije
mogućnosti za povjeravanje dimnjačarskih usluga. Jedna je da se raspiše natječaj za
koncesiju, a druga da se dimnjačarski poslovi povjere Pre-kom-u, te da Općinsko vijeće mora
odlučiti koju mogućnost će odabrati.
Vijećnici su se jednoglasno (sa 8 glasova) složili će se raspisati koncesija za
obavljanje dimnjačarskih poslova.

7. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ načelnici. Načelnica pojašnjava kako je za izgradnju ceste
do željezničke stanice, sukladno Zakonu o cestama, potrebno donijeti takvu odluku i to za
svaku katastarsku općinu posebno, a budući da se radi o katastarskim općinama Sveta Marija i
Donji Mihaljevec, potrebno je donijeti dvije takve odluke.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad i Štefić.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 6 glasova „za“ i 2 glasa
„ protiv“ donijelo je Odluku o proglašenju javnog dobra u općoj upotrebi (jednu
Odluku za k.o. Sveta Marija i jednu Odluku za k.o. Donji Mihaljevec).
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8. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje na glasovanje prijedlog Odluku o prodaji imovine naslijeñene
od pokojnog Miroslava Golubića.
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je (sa 8
glasova“) donijelo Odluku o prodaji imovine (naslijeñene od pokojnog Miroslava
Golubića).

Sjednica je završila u 21:30 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA
Klasa: 021-05/14-01/05
Urbroj: 2109/24-14-5
Sveta Marija, 12.09.2014.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Frančić
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