ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 12.09.2013.
godine u prostorijama Općine u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.
Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija
Frančić pozivom KLASA: 021-05/13-01/04, URBROJ: 2109/24-13-01 dana 09.09.2013. godine.
Sjednica je započela u 20,00 sati.
Nakon prozivke predsjednica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11
vijećnika te da postoji kvorum te će odluke koje se donesu biti pravovaljane.
Sjednici su prisustvovali vijećnici Marija Frančić, Ksenija Blagus, Dražen Šulj,
Božidar Poljak, Branko Tokar, Anamari Bartolić, Antonio Frančić, Marijan Štefić i Željko Strbad
Sjednici su još na poziv predsjednice prisustvovali: 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 o svom
radu u proteklom razdoblju. Načelnica navodi da je zajedno s zamjenikom Kočišem i
predsjednicom VMO Donji Mihaljevec Bartolić izvršila pregled ulica Svete Marije vezano za
probleme s oborinskim vodama i da bi po njenoj gruboj procjeni samo za naselje Sveta Marija
bilo potrebno oko 500.000,00 kn za rješavanje istih.
Načelnica dalje navodi kako je održan sastanak s župnikom i gospoñom Ivom iz
Konzervatorijskog zavoda, a vezano na obnovu unutrašnjosti crkve koja bi se kroz tri godine
financirala od strane Ministarstva kulture u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn dok bi sami morali
sudjelovati s 20% navedenog iznosa.
Na kolegiju gradonačelnika i načelnika općina Meñimurske županije, koji je bio održan
05.09., rečeno je da prijevoz učenika do kraja kalendarske godine ostaje isti dok za slijedeću
godinu nema odluke, a ni prijedloga.
Načelnica je spomenula da postoji ideja o dislokaciji ureda za lagalizaciju za područje
donjeg Meñimurja u prostore nekih općina koja za to budu imale adekvatan prostor kako bi se
olakšalo lokalnom stanovništvu.
Načelnica dalje prenosi kako je na kolegiju najavljen dolazak (19.09.2013.) predsjednika
Ive Josipovića na radni sastanak s načelnicima općina Meñimurske županije.
Na Kolegiju prisutna gña. Kodba iz Zavoda za zapošljavanje iznijela je prijedlog
prolongacije javnih radova sa 6 na 12 mjeseci godišnje. Prema mišljenju načelnice općine
vjerojatno neće biti zainteresirane za to jer bi trebale sufinancirati u većem postotku.
Iznesen je i prijedlog da bi sve Jedinice lokalne samouprave trebale osnovati neku vrstu
fonda iz kojeg bi se sufinancirao boravak djece u vrtiću koja su udomljena u nekim obiteljima
JLS, a čime bi svi podjednako snosili teret istog.
Predstavnici REDE-e imali su svoje izlaganje o kohezijskim fondovima EU koji su
predviñeni za veće projekte (kanalizacija, infrastruktura). Prisutna na kolegiju je bila i Načelnica iz
Ministarstva regionalnog razvoja gña. Ana Markus koja je iznijela da se iz EU fondova financiraju
isključivo razvojni projekti. Na kraju svog izlaganja načelnica je spomenula kako je još uvijek
aktivan natječaj (EIB 3) na koji je prijavljena naša sportska dvorana i da postoje velike šanse da
se za taj projekt dobiju sredstva jer je zadovoljen osnovni uvjet, a to je kompletirana potrebna
dokumentacija što mi posjedujemo, ali po novom propisu nedostaje procjena izvodljivosti.
Nakon izlaganja načelnice Slamek Predsjednica OV daje riječ vijećnicima. Vijećnik Štefić
upitao je načelnicu zašto u obilasku mjesta vezano na probleme oborinskih voda nije bio uključen
i Predsjednik VMO Svete Marije na što mu odgovoreno da gospodina Lisjaka nije u to vrijeme
bilo doma, a njegovo odsustvo i čest boravak na moru predstavlja problem i kod sazivanja
sjednica VMO Sveta Marija .
Vijećnika Tokara zanimalo je da li postoje naznake do kad bi se moglo očekivati realizacija
kanalizacije na što mu je načelnica odgovorila da bi do realizacije iste trebalo doći do kraja 2018.
godine i to putem projekta kojeg za EU fondove kandidiraju Meñimurske vode.
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Vijećnik Strbad postavio je pitanje načelnici što se misli od strane Općine poduzeti po
pitanju „općinskih“ mažoretkinja koje su ostale bez trenerice, a interes kod djece za treninge i
dalje postoji. Po njenom mišljenju, s kojim su se složili i drugi vijećnici, mažoretkinje spadaju u
domenu Društva žena i tamo bi se takva pitanja trebala rješavati, a Općina je spremna kao i dosad
osigurati prostor i platiti grijanje. Predsjednica OV dala je prijedlog vijećnici Bartolić da na
slijedeću Sjednicu VMO Donjeg Mihaljevca pozove predsjednicu Društva žena i s njome
dogovori pojedinosti što je Bartolić prihvatila.
Na pitanje o zamjeni stolarije na DVD Donji Mihaljevec vijećniku Strbadu odgovorila je
načelnica kako ta stavka nije u ovogodišnjem proračunu i da nema novaca za realizaciju te da će
vjerojatno biti planirano u proračunu slijedeće godine.
Vijećnika Šulja zanimalo je u kojoj je fazi projekt ureñenja vrtičkog igrališta. Odgovoreno
mu je da je rješavanje problema s igralištem u završnoj fazi. Uz napomenu Štefića kako ovo ne bi
trebala biti rasprava nego aktualni sat, Predsjednica Općinskog vijeća predložila je se se aktualni
sat završi .
Predsjednica OV dala je na usvajanje Zapisnik sa 3. sjednice OV i isti je, uz predhodnu raspravu,
izmeñu vijećnika Štefića i načelnice o stvarnom nazivu radnog mjesta Kenñel koje se spominje u
navedenom Zapisniku ( viša referentica ili administrativna tajnica), na kraju jednoglasno
prihvaćen.
Za ovu sjednicu u predloženom dnevnom redu na inzistiranje vijećnika Štefića i Strbada
predložena 4. točka:“Izviješće o radu VMO Donji Mihaljevec“ nadopunila se s „ i VMO Sveta
Marija“ te je takav dnevni red jednoglasno prihvaćen.
D N E V N I

R E D

1. Izviješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i svečana prisega člana
Općinskog vijeća
2. Izviješće o izvršenju proračuna za Dječji vrtić „Kockavica“ s 30.06.2013.
3. Izviješće o izvršenju proračuna za Općinu Sveta Marija s 30.06.2013.
4. Izviješća o radu VMO Donji Mihaljevec i VMO Sveta Marija
5. Odluka o visini koeficijenata za obračun plaća za službenike i namještenike Općine Sveta
Marija
6. Odluka o plaći za rad načelnice i zamjenika načelnice koji dužnost obavljaju
profesionalno
7. Informacija o donošenju Pravilnika o korištenju Domova Kulture Općine Sveta Marija
8. Zamolba
- za dodjelu novčane pomoći Ružici Hunjadi, Ulica palih boraca 24,
- za osloboñenje od komunalne naknade Darka Pongraca, Kolodvorska 11
- za osloboñenje od komunalne naknade Eduarda Bana, Kolodvorska 19
- za osloboñenje od komunalne naknade Eduarda Orehovca, Zelengaj
1. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV daje riječ Predsjedniku Mandatne komisije Šulju. On iznosi da je
vijećnik Branko Tokar zbog osobnih razloga stavio svoj mandat u OV u mirovanje i da HSS
predlaže Slavicu Pavlic za novu vijećnicu u OV Općine Sveta Marija.
Nakon svečane prisege nova vijećnica OV Općine Sveta Marija postaje Slavica Pavlic.
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2. TOČKA DNEVNOG REDA
Izviješće o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Kockavica“ iznijela je Predsjednica OV M.
Frančić. Načelnica Slamek nadovezala se informacijama vezanim za realizaciju opremanja dječjeg
igrališta napominjući kako su izvoñačima (Stribor, Tri-go) zbog kašnjenja s radovima obračunati
penali da je na Ministarstvo konačno poslano Završno izviješće realizacije projekta.
Vijećnici su izvješće primili na znanje.
3. TOČKA DNEVNOG REDA
Izviješće o izvršenju proračuna Općine Sveta Marija s 30.06.2013. ukratko je iznijela
pročelnica napominjući kako je za ostvarene prihode u visini 31,20% proračuna djelomično krivo
što su rješenja za komunalnu naknadu poslana kasnije, ali da je daleko veći utjecaj imala činjenica
da su planirani prihodi s osnove državne pomoći u potpunosti izostali dok su pomoći iz županije
ostvarene u jako malom postotku u odnosu na planirane.
Predsjednica OV otvorila je raspravu i dala riječ vijećniku Štefiću koji je napomenuo da je
zadovoljan izvještajem uz primjedbu da se u grafičkom prikazu prikažu prihodi i rashodi za
svako naselje posebno.
Vijećnik Strbad ponovno postavlja pitanje o obnovi stolarije na Vatrogasnom domu
Donji Mihaljevec, ukazujući na predviñeni iznos u proračunu. Načelnica Slamek odgovorila mu je
da imamo obveze koje moramo realizirati u ovoj godini te da se isto planira realizirati u narednoj
godini, a ovisno o punjenju proračuna.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Izviješće o izvršenju proračuna
općine Sveta Marija s 30.06.2013.
4. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica VMO Donji Mihaljevec Anamari Bartolić upoznala je vijećnike s
aktivnostima u Donjem Mihaljevcu ( parcelacija Špoljarove grabe, poslani pozivi za dostavu
ponuda za zavažanje puteva te postavljanje oglasnih stupova). Ukratko je iznijela kako Županija
nije podmirila svoje obveze za financiranje prijevoza učenika na relaciji Donji Mihaljevec – Sveta
Marija.
Predsjednica OV Marija Frančić zahvalila je na izvještaju i otvorila raspravu.
Na izraženu sumnju vijećnika Štefića kako se iza parcelacije Špoljarove grabe kriju privatni
interesi vlasnika okolnih parcela te da bi isti trebali sudjelovati u sufinanciranju parcelacije.
Načelnica Slamek izložila je da je da je parcelacija nužan preduvjet ureñenja iste, a da se planira
da vlasnici parcela sudjeluju u troškovima parcelacije .
Predsjednica OV zaključila je raspravu o radu VMO Donjeg Mihaljevca te konstatirala
kako Predsjednika VMO Svete Marije Anreasa Lisjaka nema pa je izvješće o radu iznijela
načelnica rekavši da je VMO Sveta Marija imalo Konstituirajuću sjednicu i 1 radni sastanak te da
će predsjednik VMO Sveta Marija g. Lisjak sazvati sjednicu dok bude u mogućnosti.
5. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Marija Frančić dala je riječ načelnici koja je obrazložila vijećnicima
prijedlog odluke o koeficijentima.
Predsjednica OV nakon toga otvorila je raspravu.
Na pitanje vijećnika Strbada o smanjenju koeficijenta pročelniku u odnosu na koeficijent
naveden u natječaju odgovorila je predsjednica OV Marija Frančić pojasnivši kako se to moralo
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korigirati jer je plaća pročelnika uvjetovana plaćom načelnice, a pročelnica je upoznata s
predloženim, umanjenim, koeficijentom te se s istim suglasila .
Načelnica Slamek odgovorila je na prije postavljeno pitanje vezano uz izostanak
koeficijenta za radno mjesto viši referent kojeg u prijedlogu Odluke nema pojasnivši kako je to
radno mjesto ukinuto novim Pravilnikom o unutarnjem redu te ga iz tog razloga nema i u Odluci.
Nakon rasprave, Općinsko Vijeće javnim je glasovanjem sa 6 glasa „za“, 2 glasa
„protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Odluku o visini koeficijenata za obračun plaća za
službenike i namještenike Općine Sveta Marija.
6. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Frančić dala je riječ načelnici Slamek koja je objasnila da je donošenje
takve Odluke zakonska obveza te da je ista već trebala biti donijeta prije Lokalnih izbora 2013., a
njeno donošenje ne znači automatski da će načelnica i zamjenik dužnost obavljati profesionalno
nego je to stvar njihovog osobnog očitovanja. Vijećnik Štefić upozorio je na zakonsko
ograničenje po pitanju rashoda s osnove isplaćenih plaća (max 20% vlastitih sredstava
proračuna), što je komentirala Blagus kako je baš on po prijašnjoj točki dnevnog reda predlagao
povećanje istih.
Nakon rasprave, Općinsko Vijeće javnim je glasovanjem sa 6 glasa „za“, 2 glasa
„protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Odluku o plaći za rad načelnice i zamjenika
načelnice koji dužnost obavljaju profesionalno.
7. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV Marija Frančić iznijela je kako se ovim Pravilnikom propisuju visine
naknada te uvjeti i način korištenja domova kulture oba naselja.
Vijećnik Štefić je predložio da se uz svaki Ugovor koji će se sklopiti s korisnikom trebao
priložiti i popis zatečenog inventara i opreme te pitao da li su predložene cijene dovoljne za
pokriće struje i grijanja.
Načelnica mu je odgovorila da cijene pokrivaju potrošnju energenata te da će popis
inventara biti priložen ugovoru, a da postoji popis inventara koji godišnje kontrolira inventurna
komisija te će njezin jedan član sudjelovati u primopredaji.
Pravilnik o korištenju Domova kulture Općine Sveta Marija vijećnici OV primili na zanje.
8. TOČKA DNEVNOG REDA
Predsjednica OV ističe kako je u prošlom mandatu Socijalno vijeće raspravljalo o
zamolbama za pomoć žiteljima s malim prihodima te se o prijedlozima istog donosila odluka na
Općinskom vijeću pa predlaže da se donese odluka da se i nadalje nastavi s tom praksom.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Sjednica je završila u 22,00 sata.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA
Klasa: 021-05/13-01/04
Urbroj: 2109/24-13-2
Sveta Marija, 12.09.2013.
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