IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 13.12.2013.
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.
Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija
Frančić pozivom KLASA: 021-05/13-01/06, URBROJ: 2109/24-13-01 dana 10.12.2013.
godine.
Sjednica je započela u 19:00 sati.
Nakon prozivke predsjednica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11
vijećnika te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, osim za točku 4. gdje su
potrebni glasovi natpolovične većine svih vijećnika.
Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Ksenija Blagus, Dražen
Šulj, Božidar Poljak, Slavica Pavlic, Anamari Bartolić, Andreas Lisjak, Marjan Štefić i
Željko Strbad
Sjednici su na poziv predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica
Slamek, zamjenik načelnice Ivica Kočiš , član Skupštine Meñimurske županije Željko Pavlic
i direktor PRE-KOM d.o.o.-a gospodin Siniša Radiković..
Zapisnik na sjednici vodila je pročelnica Ivanka Herc-Kaser.
Predsjednica OV predložila je da najprije g. Radiković iznese problematiku
vezano na prve tri točke dnevnog reda, a da se aktualni sat načelnice prebaci na kraj sjednice
što je jednoglasno prihvaćeno.
Predsjednica OV dala je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice OV i isti je
jednoglasno usvojen.

Predsjednica OV predlaže dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

D N E V N I

R E D

1. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva PRE-KOM d.o.o. Prelog
2. Prijedlog Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
3. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
4. Prijedlog Plana proračuna za 2014 godinu Općine Sveta Marija
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2014 godinu
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu
10. Prijedlog Socijalnog programa za 2014. godinu
11. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja
12. Prijedlog Odluke o izboru člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu
13. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u
Jedinicama lokalne samouprave Meñimurske županije
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Predsjednica OV dala je riječ g. Radikoviću te ga zamolila da ukratko vijećnicima
objasni situaciju oko gospodarenja otpadom prema novom Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom.
Nakon izlaganja g. Radikovića o načinu zbrinjavanja biorazgradivog otpada te
izgradnji i naknadama za kompostanu, Predsjednica OV Frančić otvara raspravu .
U raspravi sudjeluju vijećnici Lisjak, Strbad, Štefić i gospodin Pavlic.
Predsjednica OV zaključuje raspravu i zahvaljuje se g. Radikoviću koji napušta
sjednicu.
1. TOČKA DNEVNOG REDA
Slijedom prijašnje rasprave, Predsjednica OV daje na glasovanje Odluku o
povećanju temeljnog kapitala društva PRE-KOM d.o.o.
Bez dodatne rasprave,Općinsko vijeće je sa 6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“
prihvatilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva PRE-KOM d.o.o. Prelog.
2. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Frančić daje na glasovanje i Odluku o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom.
Bez dodatne rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o
zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.
3. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV , daje na glasovanje predloženu Odluku o dodjeli obavljanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.
Bez dodatne rasprave, uz uvjet neprihvaćanja cijene, Općinsko vijeće je
jednoglasno prihvatilo Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.
4. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV obavještava vijećnike da su stigla 3 amandmana od kluba vijećnika
MDS-SDP-HNS-HSU te da će se prvo glasovati o tome. Daje riječ gospodinu Pavlicu koji
ukratko obrazlaže predlože izmjene proračuna. Predlaže da se udrugama ne smanjuju iznosi i da
se u proračun ponovno unese stavka „Rad s mladima“.
Predsjednica OV predložila je da se stavka u proračunu“ Donacija Tenis klubu“ poveća
sa 7.000,00 kn na 10.000,00 kn , a za isti će se iznos smanjiti stavka na računu 3273 Intelektualne
i osobne usluge, dok se stavka „Rad s mladima“ neće unijeti u proračun 2014.
Prijedlog povećanja stavke proračuna Donacija Tenis klubu je Općinsko vijeće
jednoglasno prihvatilo.
Nakon prihvaćanja amandmana Načelnica je obrazložila predloženi plan proračuna za
2014. godinu. Navodi da je proračun koncipiran na način da su unutra navedeni svi željeni
projekti za 2014 godinu, da su iznosi troškova navedeni za svaki pojedini projekt manji od
realnih te da će se ovisno o prilivu sredstava realizirati ono što „proñe“ na eventualnim
natječajima. Na njeno izlaganje nadovezala se pročelnica sa obrazloženjem visine proračuna i
bitnih stavaka u proračunu.
Predsjednica OV otvorila je raspravu u kojoj je sudjelovao vijećnik Strbad..
Javnim glasovanjem, sa 6 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“, Općinsko vijeće općine
Sveta Marija prihvatilo je Plan proračuna za 2014. godinu Općine Sveta Marija zajedno
s Planom razvojnih programa te sa uključenim amandmanom.
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5. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje na glasovanje Odluku o izvršavanju proračuna za 2014. godinu,
naglasivši da je to zakonski propisano , vezana uz proračun.
Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 6 glasova „za“ i 3 glasa
„protiv“prihvatilo je Odluku o izvršavanju proračuna za 2014.
6. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu o Programu gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture i nakon što se nitko nije javio za riječ istu zaključuje te daje na glasovanje.
Bez rasprave, Općinsko Vijeće je javnim je glasovanjem sa 6 glasa „za“, 2 glasa
„suzdržan“ i 1 glasom „protiv“ prihvatilo Program gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture.

7. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu o Programu održavanja komunalne infrastrukture i
kako se nitko nije uključio u raspravu istu zaključuje i daje na glasovanje.
Bez rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 6 glasova „za“, 1 glasom
„protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ prihvatilo je Program održavanja komunalne
infrastrukture.
8. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu o Programu javnih potreba u kulturi, koji je vezan na
Proračun, te istu zaključuje i daje na glasovanje.
Bez rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 6 glasova „za“ i 3 glasa
„suzdržan“ prihvatilo je Program javnih potreba u kulturi.

9. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje na glasovanje Program javnih potreba u sportu koji je vezan na
stavke Proračuna.
Bez rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , sa 6 glasova „za“ i 3 glasa
„suzdržan“ prihvatilo je Program javnih potreba u sportu.

10. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje na glasovanje Socijalni program za 2014. godinu koji je vezan
na stavke Proračuna.
Bez rasprave,. Općinsko vijeće općine Sveta Marija , jednoglasno je prihvatilo
Socijalni program za 2014. godinu.
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11. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ Načelnici koja napominje da nema nikakvih promjena u
2014. godini u odnosu na 2013. godinu vezano na omjer sufinanciranja Općine u ekonomskoj
cijeni vrtića. Predsjednica OV Frančić otvara raspravu u kojoj sudjeluje vijećnik Strbad.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija jednoglasno je prihvatilo Odluku
o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja sa izmjenama članka 4.
12. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV iznosi da je predložen Dean Hunjadi , ali je kasnije odustao. Predlaže
da se Načelnicu ovlasti da pronañe zamjenu, s čime su se složili svi vijećnici.
Vijećnici jednoglasno prihvaćaju takav prijedlog.
13. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta. Kako se nitko od vijećnika nije uključio u raspravu
Predsjednica zaključuje raspravu i daje Izvješće na glasovanje.
Bez rasprave, Općinsko vijeće općine Sveta Marija jednoglasno je prihvatilo Izvješće o
obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS Meñimurske
županije.
Nakon glasovanja o zadnjoj točki dnevnog reda Predsjednica OV otvara aktualni sat
Načelnice.
Vijećnika Štefića zanima zašto se javna rasvjeta u nekim dijelovima Svete Marije gasi prije
nego drugdje i zašto na novom portalu ( Visit Meñimurje) nema podataka o manifestacijama
na području Općine. Načelnica mu odgovara da nije dosad znala za problem s javnom
rasvjetom a da materijale o manifestacijama priprema i da će ih u kratkom roku poslati, a da
postoji ideja povezivanja dogañanja u više donjomeñimurskih mjesta. Nadovezala se vijećnica
Blagus rekavši da Odbor za turizam radi na tome jer se manifestacijom ne smatra
jednodnevno dogañanje, a trenutno u našoj Općini imamo jedino takva.
Vijećnik Strbada zanimalo je što se dešava u dječjem vrtiću jer ga je nazvala ravnateljica i
rekla mu kako je Upravno vijeće vrtića odobrilo isplatu božićnice a Načelnica naknadno
zabranila. Predsjednica OV Frančić odgovorila mu je da to ne stoji jer je Upravno vijeće
odobrilo isplatu jubilarnih nagrada za dva djelatnika vrtića, a ne božićnicu.
Sjednica je završila u 21:30 sat.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA

Klasa: 021-05/13-01/06
Urbroj: 2109/24-13-3
Sveta Marija, 13.12.2013.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Frančić
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