REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/02
UR. BROJ: 2108-01/1-15-2
ČABAR, 09. travnja 2015.
ZAPISNIK
s XIII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 09. travnja 2015. godine u prostoriji
Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Leo Jelenc - potpredsjednik Gradskog vijeća, Sanja Janeš, Ivanka Križ, Josip Šoštarić, Antun
Turk, Ivanka Turk, Denis Turk, Vazma Malnar, Ivan Kvesić i Vidoslav Žagar.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Josip Malnar, Gregor Tušek i Željko Erent
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Alen Lipovac, Ivana Lakota, Miroslav Pleše (radio Gorski kotar)
Leo Jelenc, potpredsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XIII. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike Gradske uprave,
utvrđuje kvorum (nazočno deset (10) vijećnika) te daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda, uz izmjenu
izvjestitelja pod točkama 4, 5, i 6. (budući je zbog opravdane spriječenosti, izvjestiteljica Lidija Ikasović odsutna)
kako slijedi:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 05. ožujka
2015. godine
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Čabra za 2014. godinu
– izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
3. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za 2015. godinu.
– izvjestiteljica: Marija Janeš
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za
2014. godinu.
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti
koje se financiraju iz komunalne naknade i drugih izvora za 2014. godinu
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
6. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
7. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Čabra
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra (k.o. Gerovo)
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
9. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 5. ožujka 2015. godine.

Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane
5. ožujka 2015. godine.
AD 1.)
Izvjestiteljica Marija Janeš, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je materijal za ovu točku dnevnog reda,
dostavljen svim vijećnicima uz dodatke, te se osvrće na izvještaj. Opsuje tijek donošenja Proračuna za 2014
godinu i naknadne izmjene Proračuna te odluku gradonačelnika o raspodjeli rashoda iz prosinca 2014. godine u
iznosu od 161.619,00 kuna. Izvještava da su ostvareni prihodi u iznosu od 13.554.942,00 kune ili 90 % planiranih
prihoda dok su rashodi ostvareni u iznosu od 15.625.483,00 kuna. Ostvaren je manjak prihoda od rashoda u
iznosu od 2.070.541,00 kunu. Ukupan manjak prihoda koji se prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje iznosi
3.563.172,00 kune, a pokriti će se iz prihoda poslovanja i kapitalnih pomoći iz EU u 2014. godini. Također
utvrđuje da se u 2014. godini grad Čabar se kratkoročno zadužio za 2.500.000,00 kuna u poslovnoj banci te u
iznosu od 2.300.000,00 kuna u HBOR-u za projekt ceste Kasarne iz mjere 301 te da nije izdavao jamstva niti
takva jamstva ima iz prethodnih godina. Utvrđuje se da je proračunska rezerva korištena u iznosu od 40.000,00
kuna
Predsjedavajući otvara raspravu.
Ivanka Križ postavlja pitanje iz kojeg razloga je u materijalu iskazan izvorni i tekući plan u 2014. godini
budući da nisu iskazani indeksi. Postavlja pitanje razloga povećanja prihoda od šumskog doprinosa te zašto je u
stavci Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznos od 3.398.873,00 kuna budući
smatra da se radi o iznosu za pomoć za naknadu šteta od elementarne nepogode.
Sanja Janeš postavlja pitanje za objašnjenje rashoda u iznosu od 19.415,00 kuna za Intelektualne i
osobne usluge u glavi 2004 Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar.
Marija Janeš obrazlaže da je izgled i sadržaj materijala propisan Pravilnikom i u istom obliku se šalje i
Državnom uredu za reviziju. Odgovara da je prihod od šumskog doprinosa najvjerojatnije povećan zbog
posljedica elementarne nepogode. Nadalje odgovara da se iz razloga što je materijal sastavljen na četvrtoj razini,
pod naziv te stavke ulazi i elementarna nepogoda te je iz tog razloga i priložena posebna tablica na kraju
materijala. Također pojašnjava da u rashod u iznosu od 19.415,00 kuna za Intelektualne i osobne usluge u glavi
2004 Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar, ulazi naknada knjižničaru Zvonimiru Gašparcu te za
računovodstvene usluge.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada
Čabra za 2014. godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Čabra za 2014. godinu se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 2.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine.
Utvrđuje da su vijećnici zaprimili izvješće u pisanom obliku te da će dati kratki presjek rada u proteklom razdoblju.
Napominje da je prvo polugodište 2014. godine bilo obilježeno elementarnom nepogodom i posljedicama iste dok
je drugo polugodište bilo obilježeno stanjem gospodarstva i „propašću Finvest corpa“ što se djelomično odrazilo i
na prihode grada Čabra. Predviđa da se neće stanje popraviti niti u 2015. godini te da će se financiranje
projekata morati ishoditi iz vanjskih izvora te navodi da su već u 2014. godini znatno povećane pomoći iz drugih
izvora kao što su sredstva PGŽ , Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša. Najavljuje da će se
još više u 2015. godini pristupiti prijavljivanju na javne pozive i natječaje, primjerice Mjere 7 za razne projekte.
Vezano uz loše stanje u gospodarstvu upozorava na činjenicu da neovisno o gubitku radnih mjesta, ne bilježi se
visok porast nezaposlenosti, te zaključuje da je to posljedica odlaska radnika u Sloveniju i izvan grada Čabra što
će se naknadno loše odraziti na eventualni oporavak gospodarstva i buduće računanje indeksa razvijenosti. U

nastavku opisuje projekte koji su sufinancirani u 2014. godini i to: Modernizacija javne rasvjete, nabavka dva
nova kamiona za odvoz otpada i novi sustav gospodarenja otpadom te projekata koji su već pokrenuti i najavljuje
početak radova na projektima izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Prezidu i Tršću, već u 2015.
godini. Posebno obrazlaže aktivnosti vezane uz koordinaciju goranskih načelnika i gradonačelnika vezano uz
indeks razvijenosti Gorskog kotara i izrade posebnog Zakona o Gorskom kotaru.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk postavlja pitanje da li se u proteklom razdoblju smanjio dug od oko 5 do 6 milijuna kuna koji je
prenesen iz bivšeg mandata
Gradonačelnik objašnjava da su prihodi Proračuna preniski da bi se kvalitetno mogli sanirati dugovi iz protekli
razdoblja. Iznosi mišljenje da bi eventualna prodaja zemljišta u Cesarici znatno pomogla saniranju duga. Također
objašnjava da će u budućnosti biti teško sufinancirati svoj udio od 20-ak posto ukupnog iznosa na velikim
infrastrukturnim projektima, budući nema sredstava čak i za taj dio, a biti će teško i ishoditi eventualni kredit za
predfinanciranje samog projekta.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu
za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine.
Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 3.)
Izvjestiteljica Marija Janeš obrazlaže prvu izmjenu i dopunu Proračuna za 2015. godinu koja je potaknuta
natječajem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), Natječaj za provedbu
podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih
usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne
vrijednosti"– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".
Dodana je nova pozicija u proračunu za izradu Plana ukupnog razvoja grada Čabra u iznosu od 100.000,00 kuna.
Mijenja se i pozicija 270 u Narodnoj knjižnici Ivan Žagar Čabar, za večeri klasične glazbe u iznosu od 5.000,00
kuna koje se prenamjenjuju za nabavku informatičke opreme.
Gradonačelnik dodatno obrazlaže razloge za ovu izmjenu te naglašava da je rok za prijavu početak mjeseca
svibnja do kada treba pripremiti dokumentaciju, postojanje Strategije je preduvjet za prijavu na natječaje koji će
se raspisati u jesen za mjeru 7.4 koja obuhvaća razne projekte ruralnog razvoja.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Ivanka Križ iznosi svoje mišljenje da je materijal trebao biti skraćen za ovakvu izmjenu
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za
2015. godinu.
I. Izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2015. godinu se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni
dio.

AD 4.)
Izvjestitelj gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Izvješća o izvršenju programa izgradnje komunalne
infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju programa izgradnje
komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu.
Izvješće o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu se
prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Izvjestitelj gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade i drugih izvora za 2014. godinu.
Naglašava da je najveća stavka programa održavanja zimsko čišćenje cesta budući su na to utjecale posljedice
elementarne nepogode iz mjeseca veljače, a ne odnose se izravno samo na čišćenje snijega.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš, vezano uz zimsko održavanje cesta, iznosi svoje mišljenje da se u razdobljima viših temperatura i
kada nema snijega i leda na cestama, ne posipavaju ceste sipinom budući se na taj način znatno oštećuju vozila
te predlaže da se o tome kontaktira nadležna uprava za održavanje cesta (ŽUC i HC) kako bi se navedeni
problem riješio na zadovoljstvo svih.
Gradonačelnik odgovara da i se inače u posipavanju cesta u nadležnosti grada Čabra, vodi posebna briga u
štednji sipine, no napominje da se na državnim i županijskim cestama primjenjuju njihova pravila o posipavanju
cesta.
Josip Šoštarić upozorava da su pravila o posipavanju cesta na državnim i županijskim cestama stroga te da se
ovlaštene pravne osobe koje vrše radova zimskog održavanja tih cesta, izričito drže tih pravila.
Antun Turk izražava svoje mišljenje da je dobro što sve stavke Programa nisu u cijelosti ispunjene što je
pokazatelj štednje u Proračunu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade i drugih izvora za
2014. godinu.
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz
komunalne naknade i drugih izvora za 2014. godinu se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Izvjestitelj gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj
naknadi te objašnjava razloge za izmjenu koji su uvjetovani usklađivanjem za Zakonom te projektom nove
izmjere površina za obračun komunalne naknade.

Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnoj naknadi.
Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 7.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota iznosi Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Čabra te iznosi dva osnovna razloga
donošenja nove Odluke o socijalnoj skrbi i to: usklađenje Odluke o socijalnoj skrbi sa odredbama novog Zakona o
socijalnoj skrbi i uvođenja dva nova prava u Odluku o socijalnoj skrbi, a to su pravo na uslugu pomoć u kući te
pravo na subvenciju čuvanja djeteta kod dadilje. Ukratko iznosi sadržaj Odluke te obrazlaže razloge za uređivanje
uvjeta i načina ostvarivanja prava na predloženi način.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš pozdravlja prijedlog nove Odluke te postavlja pitanje da li se definicija dadilje odnosi na dadilje
sukladno pozitivnim propisima uz ispunjavanje svih potrebnih i propisanih uvjeta za registraciju ili nešto drugo.
Nadalje postavlja pitanje da li se subvencija za udžbenike odnosi i na stare tj. korištene udžbenike ili samo na
nove udžbenike.
Antun Turk iznosi svoje mišljenje da je prekratak rok od dvije godine iz članka 5. stavka 2. Odluke koji se odnosi
na uvjet da podnositelj zahtjeva ne može ostvariti prava ukoliko je ostvario sredstva prodajom imovine ili je
darovao svoju imovinu u vrijednosti većoj od 25.000,00 kuna, u razdoblju od 2 godine prije podnošenja zahtjeva
te predlaže se da na neki način ovaj rok produži.
Vidoslav Žagar prenosi stavove Judit Žagar, jedine registrirane dadilje na području grada Čabra, a odnosi se na
visinu iznosa koji se sufinancira za smještaj djeteta kod dadilje. Smatra da su uvjeti prihoda iz članka 13. Odluke
preniski u slučaju ostvarenja prava na subvenciju čuvanja djeteta kod dadilje posebice iz razloga što postojeći
dječji vrtić na području grada Čabra ne ispunjava sve uvjete za predškolski odgoj glede radnog vremena, starosti
djece u vrtiću i dr., a ne postoji drugi adekvatni smještaj za djecu roditelja koji ne mogu na drugi način organizirati
čuvanje djece.
Također, upućuje kritike na rad Centra za socijalnu skrb i samog grada Čabra koji u situaciji neisplate plaća
radnicima Finvest corpa nisu izašli u susret onima koji su pokušali zahtjevima ostvariti određena prava po Odluci
o socijalnoj skrbi. Utvrđuje da mu nisu poznati razlozi za takvo postupanje te da je među radnicima Finvest corpa
prisutno nezadovoljstvo i otvoreno se prigovara stupnju socijalne osjetljivosti.
Ivanka Križ postavlja pitanje da li se kratica ZSS iz članka 33. prijedloga Odluke odnosi na Zakon o socijalnoj
skrbi, na što gradonačelnik potvrdno odgovara, te izražava mišljenje da bi se iznosi u postocima iz istog članka
mogli iskazati iznosima u kunama.
Ivana Lakota odgovara Sanji Janeš te potvrđuje da se definicija dadilje odnosi na dadilje sukladno pozitivnim
propisima,objašnjava da iznos od 50 % za nabavu udžbenika može roditelj iskoristiti za nabavu starih ili nabavu
novih udžbenika.
Na prijedlog vijećnika Antuna Turka, iznosi svoj prijedlog da iznos ostvarene prodaje imovine ne prelazi mjesečno
iznose iz članka 13. Odluke.
Vidoslav Žagar iznosi protivljenje takvim prijedlozima te iznosi mišljenje da se miješaju pojmovi budući da
određena osoba može hipotetski prodati neku imovinu radi podmirenja dugovanja, alimentacije i iz bilo kojeg
drugog sličnog razloga i nakon toga mu ne ostanu nikakva novčana sredstva, a svrha i cilj ove Odluke je trenutna
pomoć osobi koja ne može zadovoljavati svoje životne potrebe.

Gradonačelnik iznosi mišljenje da se nikada ne može donijeti Odluka koja će zadovoljiti sve interese te da u ovom
slučaju postoje i problemi u načinu utvrđivanja činjenice prodaje imovine i postignute cijene te njihovog
dokazivanja, nakon šest mjeseci provođenja Odluke će se sagledati učinci i eventualno predložiti izmjene ovih i
nekih drugih uvjeta.
Gradonačelnik vezano uz dadilju Judit Žagar utvrđuje da nije bilo nikakvih konkretnih obećavanja oko
sufinanciranja cijene te da je činjenica da je trenutno jedina dadilja na području grada Čabra. Smatra da
smještaja djece kod dadilje, starije od tri godine, ne bi trebalo niti biti, budući da još ima mjesta u dječjem vrtiću.
Navodi da je svjestan da uvjeti i radno vrijeme ne zadovoljava uvjete kao u nekim drugim sredinama, te se iz tog
razloga već poduzimaju određene radnje za pripremu projekta izgradnje cjelodnevnog vrtića. Također navodi
hipotetsku situaciju u kojoj bi dadilja mogla uz sufinanciranje čuvati djecu roditelja boljeg imovnog stanja, dok
djeca roditelja slabijeg imovnog stanja ne bi imala tu mogućnost. Zaključuje da bez obzira na sve treba sagledati
koliko će u konačnici iznositi rashod Proračuna za ovu namjenu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – devet (9) vijećnika ZA, uz jedan (1) vijećnik PROTIV, prihvaća se Prijedlog Odluke o
socijalnoj skrbi Grada Čabra.
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)
Izvjestitelj gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Grada Čabra (k.o. Gerovo). Objašnjava da se na raspisani natječaj za prodaju nekretnina u Gerovu
nije nitko javio, najvjerojatnije zbog visine cijene procjene nekretnina te se sukladno pozitivnim propisima na
drugom natječaju može spustiti visina procijenjene cijene za jednu petinu. Dodatno, predlaže se da se
gradonačelnik ovlasti, da nakon provedenog postupka sklopi ugovor sa najpovoljnijim izabranim ponuditeljem.
Bez provođenja rasprave, uz primjedbu predsjedavajućeg da se isprave štamparske greške u članku 3. i 4.
Odluke, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Čabra (k.o. Gerovo)
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra (k.o. Gerovo)se prilaže zapisniku
pod AD 8.) i čini njegov sastavni dio.
AD 9.)
Sanja Janeš postavlja pitanje o funkcionalnosti Turističke zajednice grada Čabra te pitanje koliko je TZ, budući da
toliko puno ulažemo u nju, privredila za čitav grad Čabar. Smatra da je „igranje turističke zajednice“ u gradu
Čabru, preskupo. Obraća se gradonačelniku te ga podsjeća da je obećao izvijestiti o napretku u poslovanju TZ.
Iznosi molbu da se sanira dimnjak na zgradi starog đačkog doma, budući postoji opasnost rušenja dimnjaka na
cestu te oštećeni stup javne rasvjete kod Finvesta. Postavlja pitanje kada će se sanirati zaobilaznica u Čabru.
Upućuje molbu za aktiviranjem mjesnih odbora. Upućuje zahvalu za očišćeni okoliš povodom uskršnjih praznika.
Postavlja pitanje načina organizacije javnih radova te mogućnosti organizacije istog u Čabru.
Vazma Malnar iznosi svoje pismeno gledište vezano uz elektrifikaciju kapelice u Ravnicama, opisuje tijek
aktivnosti na uređenju objekta kapelice, te komunikacije sa predsjednikom Mjesnog odbora Tršće Josipom
Šoštarićem radi rješavanja izrade priključka el. energije. Izražava žaljenje što predsjednik Mjesnog odbora nije
podržao njenu inicijativu te što ne postoji zajedništvo u rješavanju problema i pitanja koji se odnose na lokalno
stanovništvo.

Ivan Kvesić iznosi prijedlog neimenovane osobe iz Gerova da se u slučaju eventualne gradnje obiteljskih kuća te
davanja imena ulici na putu odnosno cesti pored mjesnog groblja, koja spaja Snježničku i Vodovodnu ulicu,
razmotri naziv prema akademiku Dušanu Klepcu. Postavlja pitanje da li na području grada Čabra postoji opći akt
o načinu postavljanja državnih obilježja tj. zastava sukladno Zakonu o zastavi, grbu i himni.
Josip Šoštarić odgovara na izjave Vazme Malnar vezano uz kapelicu u Ravnicama te izjavljuje da je veliki dio
radova na uređenju objekta kapelice izvršio na vlastiti trošak budući je rodom iz Ravnica, no da nije imao izravna
saznanja o elektrifikaciji kapelice te da nije sudjelovao niti utjecao ni na koji način u aktivnostima na način kako to
iznosi Vazma Malnar.
Gradonačelnik odgovara na pitanja.
Na pitanje Sanje Janeš vezane uz TZ grada Čabra izjavljuje da je Skupština tj. većina, zadovoljna radom TZ.
Nastavlja da TZ izravno prihoduje samo boravišne pristojbe koje su niske jer nema puno posjetitelja te da bi za
ozbiljniji porast posjetitelja trebalo otvoriti hotel ili nešto slično. Obrazlaže prihode i rashode TZ za plaću direktora
i programe te projekte koji se provode. Na prijedlog Sanje Janeš da se smijeni sadašnji direktor TZ,
gradonačelnik odgovara da je to pitanje u nadležnosti Skupštine TZ. Predsjedavajući iznosi svoje mišljenje da bi
se jedino Strategijom razvoja turizma mogli ostvariti vidljivi pomaci i koja bi svim potencijalnim investitorima
omogućila jasne smjernice.
Nastavlja da će se riješiti problemi dimnjaka i stupa javne rasvjete, dok nema saznanja zašto još nisu od strane
HC započeli radovi na sanaciji zaobilaznice.
Iznosi mišljenje da je bespredmetno u vremenu neposredno prije raspisivanja izbora za Mjesne odbore,
raspravljati o aktiviranju rada postojećeg Mjesnog odbora.
Vazma Malnar se osvrće na rad TZ te zaključuje da su iznajmljivači prisiljeni sami pronaći goste, organizirati
aktivnosti za svoje goste te im pružati informacije te da postojeća organizacija rada TZ ne zadovoljava.
Gradonačelnik se osvrće na aktivnosti uređenja kapelice u Ravnicama te upoznaje vijećnike da će grad Čabar
urediti javnu rasvjetu kod kapelice no ističe da je unutarnja rasvjeta stvar vlasnika, a to je Crkva tj. Župa Tršće, te
da prema osobnim saznanjima Crkva ne želi nikakve aktivnosti vezane uz unutarnju rasvjetu. Na izneseno
Vazma Malnar izjavljuje da je osobno spremna plaćati račun za električnu energiju ubuduće.
Nastavlja da se slaže sa prijedlogom da se u slučaju formiranja ulice u Gerovu postupi po navedenom prijedlogu
kojeg je iznio Ivan Kvesić. Zaključuje da je način postavljana državnih obilježja već uređen Zakonom.
Na kraju sjednice predsjedavajući zahvaljuje svim vijećnicima na radu te zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Potpredsjednik
Gradskog vijeća:

Alen Lipovac, v.r.
Leo Jelenc, v.r.

