IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 29.12.2014.
godine u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.
Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija
Frančić pozivom KLASA: 021-05/14-01/09, URBROJ: 2109/24-14-01 dana 23.12.2014.
godine.
Sjednica je započela u 18:00 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
predstavnik medija Alen Fuš.
Zapisnik na sjednici vodila je pročelnica Ivanka Herc-Kaser.
Predsjednica OV pozdravila je sve prisutne te predložila da se aktualnih pola sata
načelnice skrati budući da je od posljednje sjednice proteklo tek nekoliko dana te pozvala
vijećnike da postave pitanja za koja smatraju da se ne mogu odgoditi.
Gospodin Pavlic sugerira da se sadržaj inernetske stranice vezano na smeñe kante
uskladi s dopisom koji je naknadno podijeljen kućanstvima jer se inače ljude dovodi u
nedoumicu što je točna informacija budući su u dopisu navedene informacije koje su različite
pa čak i suprotne onome što piše na općinskoj stranici. Načelnica odgovara kako je na
općinskoj stranici objavljena obavijest Pre-kom-a o podjeli kanti, a da su točne informacije u
dopisu kojeg je dobilo svako kućanstvo u oba naselja.
Predsjednica OV Frančić zaključuje aktualni sat načelnice i pita da li netko ima
kakvu primjedbu na Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice OV.
Vijećnik Lisjak traži da se Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice korigira u dijelu gdje
stoji“ Vijećnik Lisjak pita načelnicu za razloge mijenjanja plana rekonstrukcije općinske
zgrade s čime se DVD ne slaže “ na način da se briše dio rečenice“s čime se DVD ne slaže“,
jer je on iznio svoj osobni stav , a ne stav DVD-a.
Prijedlog je prihvaćen.
Predsjednica OV ponovno daje na usvajanje zapisnik sa 15. sjednice OV uz brisanje
dijela rečenice“s čime se DVD ne slaže“ te je zapisnik s navedenom izmjenom 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

1.
2.
3.
4.
5.

R E D

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Marija za 2015. godinu
Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Kockavica“
Plan davanja koncesija za 2015. godini
Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija za razdoblje 2015. – 2017.
Uvid u geodetsko parcelacijski elaborat ceste do željezničke stanice
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1. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja pojašnjava da je u Odluci predviñena
mogućnost uzimanja kredita za premošćivanje u slučaju da se dobe sredstva iz EU fondova.
Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad.
Nakon rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 7 glasova „za“, 2 glasa
„protiv“ i 1 glasom „ suzdržan“ donijelo je Odluku o izvršavanju Proračuna Općine
Sveta Marija za 2015. godinu.

2. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Frančić daje na usvajanje Rješenje o imenovanje Karoline Jeñut
Tilošanec na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija
Bez rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je sa 10 glasova
za donijelo Rješenje o imenovanju Karoline Jeñut Tilošanec na mjesto ravnateljice
Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija.

3. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Frančić daje riječ pročelnici koja obrazlaže kako je Plan davanja koncesija
moguće naknadno mijenjati, a vezano za upit s prošle sjednice što će se dogoditi ako OV
naknadno odluči dati koncesiju za npr. odvoz smeća što nije predviñeno trenutnim planom..
Bez rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je s 10 glasova
„za“ donijelo Plan davanja koncesija u 2015. godini.
4. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV otvara raspravu o Trogodišnjem (srednjoročnom) planu davanja
koncesija za razdoblje 2015.- 2017. godine i nakon što se nitko nije javio za riječ istu
zaključuje te daje na glasovanje.
Bez rasprave,Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je s 10 glasova
„za“ donijelo Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija za razdoblje 2015.2017.

5. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ načelnici koja pojašnjava da su za cestu do željezničke
stanice napravljena dva geodetsko parcelacijska elaborata jer su dvije katastarske općine, a
oba elaborata su trenutno na gruntovnici. Došlo je do malog zastoja u rješavanju jer su nam
Hrvatske ceste greškom poslale krivu suglasnost pa smo zatražili da nam ponovno pošalju
ispravnu. Po njenoj procjeni, početkom slijedeće godine bi elaborati trebali biti u potpunosti
provedeni. Već sad je na Geoportalu ucrtana cesta u k.o. Sveta Marija, jer je elaborat prvo
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išao na katastar, dok za k. o. Donji Mihaljevec ide obrnuti postupak tj. prvo se rješava na
gruntovnici, a tek onda će ići na katastar. Gospodina Pavlica zanima koliko će iznositi
cjelokupna investicija i koliko je dosad plaćeno. Načelnica mu odgovara da je dosad plaćeno
oko 30.000,00 kn i da će još toliko trebati platiti geodetu, a vrijednost projekta ceste do
željezničke stanice procijenjen je na oko 2,5 mil. kuna.
Predsjednica OV zaključuje raspravu po ovoj točki te poziva vijećnike na zajedničko
druženje.

Sjednica je završila u 18:35 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA

KLASA: 021-05/14-01/09
URBROJ: 2109/24-14-3
Sveta Marija, 29.12.2014.

Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Frančić
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