IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 20.11.2014.
godine u prostorijama Općine u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.
Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/07, URBROJ: 2109/24-14-01 dana 17.11.2014.
godine.
Sjednica je započela u 19:00 sati.
Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak, Dražen
Šulj, Ksenija Blagus, Anamari Bartolić, Dragutin Peter, Željko Strbad, Marija Janković,
Andreas Lisjak i Antonio Frančić.
Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 10 od 11 vijećnika te
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Sjednici su na poziv Predsjednice prisustvovali još i Načelnica Đurñica
Slamek, zamjenik Načelnice Ivica Kočiš, član Skupštine Meñimurske županije Željko Pavlic
te predstavnici medija Alen Fuš i Mladen Grubić.
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 u Donjem
Mihaljevcu asfaltirana Čakovečka ulica i Trg Slobode te je izvedena sanacija oborinske
kanalizacije u Čakovečkoj i ulici Andrije Habuša, a u ponedjeljak kreće izvoñenje oborinske
odvodnje u Špoljarovoj grabi. U Svetoj Mariji je izgrañena pješačka staza na groblju te su
produbljeni i očišćeni kanali za oborinsku odvodnju u ulicama: Braće Radića, Cvjetnoj, Rade
Končara, Marka Kovača i Katarine Zrinski dok je u Cvjetnoj i Ulici Rade Končara u
dogovoru s mještanima jedan dio i zacjevljen. Načelnica zahvaljuje DVD-u Sveta Marija na
čišćenju odvodnih kanala čime su za ovu godinu završeni predviñeni radovi na sanaciji
oborinske odvodnje. Navodi nadalje da je promijenjena vanjska stolarija na južnoj strani
općinske zgrade i na Vatrogasnom domu u Donjem Mihaljevcu. Za slijedeći dan dogovorena
je sadnja hortikulture u Ribičkom parku, Parku našeg djetinjstva i Parku Marija Viktorija te
dijelom u Sportsko rekreacijskom parku. Za cestu do željezničke stanice izrañeni su
geodetsko parcelacijski elaborati koji su trenutno na uvidu u gruntovnici, dok je za istu u
izradi i projektna dokumentacija kao i za općinsku zgradu i multifunkcionalnu nadstrešnicu.
Predsjednica OV Frančić zahvaljuje načelnici i daje riječ gospodinu Pavlicu. Njega
ponovno zanima naša web stranica jer je prema anketi Gong-a naša općina svrstana u
kategoriju netransparentnih općina. Pročelnica mu odgovara kako s druge strane po
kriterijima Ministarstva postojeća stranica zadovoljava svojim podacima. Gospodin Pavlic
sugerira da do slijedećeg ispitivanja Gong-a i naša Općina bude svrstana meñu transparentne.
Načelnica mu odgovara da novu stranicu kreira David Štefić uz pomoć pročelnice, a tempo
ovisi o vremenu koje pročelnica može odvojiti uz svoj redoviti posao. Predsjednica OV
predlaže da se, ukoliko pročelnica nema dovoljno vremena za to, angažira još netko kako bi se
nova stranica čim prije završila.
Vijećnika Strbada zanima u kojoj fazi su stipendije i sanacija odlagališta otpada te pita
što je s kantama za biootpad .
Načelnica odgovara da će natječaj za stipendije biti objavljen u novinama 21.11., i to
zato jer je novi Pravilnik o stipendiranju objavljen u službenom glasniku tek 11.11. Kod
sanacije odlagališta otpada došlo je do zastoja zbog Fonda za zaštitu okoliša koji štiti svoj
interes i traži da sanacije idu preko Fonda uz sufinanciranje Jedinica lokalne samouprave, ali
ona je kontaktirala g. Jozinovića koji joj garantira da će naša sanacija biti obuhvaćena
projektom Piškornica. Načelnica dalje pojašnjava situaciju oko kanti za biorazgradiv otpad,
navodeći kako je razočarana postupkom Pre-kom-a koji je podjelu kanti najavio jedino emailom, pa su ljudi bili nepripremljeni kod preuzimanja kanti. Oni koji nisu htjeli uzeti kantu
dobili su opomenu na kojoj je kao pošiljatelj bila navedena Općina, a koja je bila potpisana od
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komunalnog redara s pečatom načelnice što je, po njenom mišljenju, prekoračenje ovlasti. U
vezi prije navedenog, načelnica je g. Radikoviću poslala e-mail i zatražila sastanak Savjeta za
gospodarenju otpadom koji je i održan u ponedjeljak. Na sastanku je dogovoreno da onaj koji
neće kantu za bio-otpad mora imati komposter ili gnojnu jamu s betonskim dnom i jedino u
tom slučaju ne mora imati kantu. G Radiković obećao je da će oni sastaviti službeni dopis koji
će se podijeliti svim kućanstvima s točnim informacijama. Gospodin Pavlic smatra da je ovo
moment koji najavljuje krah Pre-kom-ovog projekta. Vijećnica Bartolić navodi da u Prekomu postoji evidencija preuzetih kanti, a cijena ovisi o broju članova kućanstva, uz
napomenu da će se kontrolirati sadržaj crnih kanti.
Načelnica zaključuje da je zakonska obaveza Općine osigurati prikupljanje
biorazgradivog otpada, ali zakon ne propisuje da su svi obveznici javne usluge pa je ona u dva
navrata poslala dopis Ministarstvu zaštite okoliša vezano na to, ali do danas nije bilo
odgovora.
Predsjednica OV zadužuje Općinu da napiše dopis s točnim informacijama i cijenama
i podijeli mještanima.
Vijećnik Lisjak smatra da je cijena odvoza prevelika, odnosno najskuplja na području
cijele sjeverozapadne Hrvatske.
Vijećnik Poljak predlaže da Općina organizira prikupljanje odvoza smeñih kanti u Prekom na što mu Načelnica odgovara da to nije u ingirenciji Općine te da to moraju mještani
rješiti osobno s Pre-kom-om.
Predsjednica OV Frančić zaključuje aktualni sat Načelnice i daje na usvajanje Izvod
iz zapisnika sa 13. sjednice OV koji je jednoglasno (s 10 glasova) usvojen.
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. Odluka o namjeri pristupanja Općine Sveta Marija Europskoj grupaciji za
teritorijalnu suradnju „Regija Mura EGTS“
2. Zaključak o prihvaćanju prijedloga o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića
„Kockavica“
3. Zaključak na davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića „Kockavica“
4. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Sveta Marija
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Meñimurske županije
7. Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja
1. TOČKA DNEVNOG REDA
Načelnica pojašnjava kako Goričan, Donji Kraljevec, Donji Vidovec imaju
dugogodišnju uspješnu suradnju s Mañarima. Sam pristup grupaciji je duga procedura koja bi
na kraju trebala polučiti rezultate povlačenjem sredstava iz EU fondova s obzirom na to da
Mañarska ima jednostavniju proceduru kandidiranja. Predsjednica OV predlaže da naša
općina pristupi navedenoj Europskoj grupaciji, te otvara raspravu.
U raspravi sudjeluju vijećnici Strbad , Šulj i Peter.
Predsjednica predlaže se imenuje Povjerenstvo i da članovi budu Dražen Šulj,
Dragutin Peter, Andreas Lisjak i načelnica.
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Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o namjeri
pristupanja Općine Sveta Marija Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju „Regija Mura
EGTS“ i imenovanje Dražena Šulja, Dragutina Petera, Andreasa Lisjaka i Načelnice u
Povjerenstvo za suradnju s Mañarima.
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 10 glasova „za“ donijelo
Odluku o namjeri pristupanja Općine Sveta Marija Europskoj grupaciji za teritorijalnu
suradnju „Regija Mura EGTS“i prihvatilo imenovanje Dražena Šulja, Dragutina
Petera, Andreasa Lisjaka i načelnice u Povjerenstvo za suradnju s Mañarima.
2. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Frančić daje riječ Predsjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Blagus, koja pojašnjava da je Ljubica Habuš najavila svoj odlazak u mirovinu s 12.12.2014.
godine i da je predložena Odluka normalan slijed činjeničnog stanja.
Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj sudjeluje vijećnik Šulj.
Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju
prijedloga o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Kockavica“
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 10 glasova „za“ donijelo
Zaključak o prihvaćanju prijedloga o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića
„Kockavica“.
3. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Frančić daje riječ Predsjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Blagus. Blagus iznosi kako se predložene izmjene i dopune Statuta odnose na zakonsku
obvezu da vrtić mora imati žig s grbom Republike Hrvatske i najavljuje još jedne izmjene i
dopune Statuta koje su trenutno u izradi, a odnose se na broj zaposlenih (zapošljavanje još
jedne tete na pola radnog vremena, dok trenutno vrtić ima višak pomoćnog osoblja) i prava
zaposlenika (postoji zahtjev za isplatom putnih troškova i povećanjem plaća). Ona je, vezano
na to u kontaktu s nadležnim Ministarstvom, koje je stava da odgajatelji moraju na radnom
mjestu biti 8 sati ( 5,5 sati u neposrednom radu s djecom i 2,5 sati na drugim poslovima).
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad .
Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na glasovanje Zaključak na davanje prethodne
suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Kockavica“
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 10 glasova „za“ donijelo
Zaključak na davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića „Kockavica“
4. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da je izradu nove Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća Općine Sveta Marija zahtijevala inspektorica Benčik, a ujedno je to i naša zakonska
obveza.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Lisjak.
Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na glasovanje Odluku o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća Općine Sveta Marija .
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 10 glasova „za“ donijelo
Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Sveta Marija
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5. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da Državni uredi za reviziju
rade na način da pošalju zahtjev za dostavom podataka svakoj Jedinici lokalne samouprave, a
oni izrañuju jedno zajedničko izvješće za Meñimursku županiju. Prijedlog Izvješća nakon
toga dostavljaju svakoj pojedinoj općini ili gradu na očitovanje koje na kraju uključe u
Izvješće.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje gospodin Pavlic te vijećnici
Lisjak, Strbad i Peter ..
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju
Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona.
Nakon rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 10 glasova
„za“ prihvatilo Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona
6. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ Načelnici, koja pojašnjava da je prilikom očitovanja na
predloženo Izvješće stavila primjedbu na pogrešan podatak u tabeli, gdje je bilo navedeno da
nemamo odlagališta otpada na području naše Općine jer bi to bilo u suprotnosti s evidencijom
koju vodi Ministarstvo za zaštitu okoliša.
Predsjednica OV otvara i zaključuje raspravu te daje na glasovanje Zaključak o
prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja otpadom na području Meñimurske županije.
Bez rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 10 glasova
„za“ prihvatilo Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja otpadom na području Meñimurske županije.
7. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV smatra da to mora financirati Država, a ne mi. Vijećnik Lisjak
konstatira da je kod nas JVP Čakovec jako dobro organizirana i opremljena te nema potrebe
za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja. Načelnica je isto protiv financiranja HGSS
s obzirom da plaćamo JVP i imamo jako dobro DVD u oba naselja. Napominje da je zakonska
obveza financirati rad HGSS, a oni traže da ih se financira s 2,5 kn po stanovniku.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad i Šulj.
Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje zahtjev za sufinanciranje
Hrvatske gorske službe spašavanja iz Proračuna Općine Sveta Marija za 2015. godinu
Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , jednoglasno je s 10 glasova „za“ odbilo
sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja iz Proračuna Općine Sveta Marija za
2015. godinu.
Sjednica je završila u 20:15 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA
KLASA: 021-05/14-01/07
URBROJ: 2109/24-14-3
Sveta Marija, 20.11.2014.
PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća
Marija Frančić
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