IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 23.12.2013.
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.
Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija
Frančić pozivom KLASA: 021-05/13-01/07, URBROJ: 2109/24-13-01 dana 20.12.2013.
godine.
Sjednica je započela u 18:30 sati.
Nakon prozivke predsjednica je konstatirala da sjednici prisustvuje 11 od 11
vijećnika te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Ksenija Blagus, Dražen
Šulj, Božidar Poljak, Slavica Pavlic, Anamari Bartolić, Andreas Lisjak, Marjan Štefić, Nataša
Vidović Zadravec, Antonio Frančić i Željko Strbad
Sjednici su na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurñica
Slamek, zamjenik načelnice Ivica Kočiš , član Skupštine Meñimurske županije Željko Pavlic
te predstavnik medija Alen Fuš.
Zapisnik na sjednici vodila je pročelnica Ivanka Herc-Kaser.
Predsjednica OV predložila je da se ne održi aktualni sat načelnice budući da je
od prethodne sjednice proteklo tek tjedan dana i da nema nekih novosti što je jednoglasno
prihvaćeno.
Predsjednica OV dala je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice OV i isti je
jednoglasno usvojen.

Predsjednica OV predlaže dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
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Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna za 2013. godinu
Prijedlog Statuta dječjeg vrtića „ Kockavica“ Sveta Marija
Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća općine Sveta Marija
Imenovanje dva člana Odbora za turizam

1. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna za 2013 godinu iznijela je pročelnica
rekavši kako su prihodi i primici smanjeni za 1.048,000, kn a rashodi za 1.496.600,00 kn što je
rezultiralo viškom od 448.600,00 kn.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad , Štefić i Bartolić .
Nakon rasprave,Općinsko vijeće je sa 6 glasova „za“ i 5 glasa „protiv“ prihvatilo
2. izmjene i dopune Proračuna za 2013 godinu.
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2. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Frančić pojašnjava vijećnicima kako je Upravno vijeće vrtića imalo
primjedbe na Statut dječjeg vrtića koje su uvažene i da su iste podebljane u tekstu Statuta. Daje
riječ Načelnici koja u svom izlaganju podrobnije prolazi po svakoj pojedinoj točki u kojoj su
navedene nadopune primjetivši pritom da se u globalu sve svodi više manje na promjene tehničke
prirode i da se smisao prijašnjeg prijedloga Statuta nije time mijenjao.
Strbad.

Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj su sudjelovali vijećnici Štefić, Vidović Zadravec i

Nakon rasprave, Općinsko vijeće je sa 7 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“
prihvatilo Statut dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija s predloženom dopunom
članka 40.
3. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV pita vijećnike oporbe da li su odredili osobu iz svojih redova koja bi
bi bila obnašala dužnost potpredsjednika OV na što je odgovoreno da nisu, pa je Predsjednica
OV zaključila da se izbor potpredsjednika odgaña tako dugo dok se oni ne dogovore.
4. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica Odbora za turizam, Blagus predlaže da se za nova dva člana Odbora
imenuju Željka Panić i Suzana Karloci Kvakan budući da su dva dosadašnja člana, Vlado Kovač i
Jasminka Igrec, odustala od članstva.
Predsjednica OV daje prijedlog na usvajanje.
Prijedlog imenovanja Željke Panić i Suzane Karloci Kvakan
turizam jednoglasno je usvojen.

za članice Odbora za

Sjednica je završila u 19:15 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA

Klasa: 021-05/13-01/07
Urbroj: 2109/24-13-3
Sveta Marija, 23.12.2013.
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