REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/11
UR. BROJ: 2108-01/1-15-2
ČABAR, 7. listopada 2015.
ZAPISNIK
s XVII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 7. listopada 2015. godine u prostoriji
Gradske vijećnice s početkom u 14,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Josip Šoštarić, Antun Turk, Vazma
Malnar, Gregor Tušek, Vidoslav Žagar, Željko Erent, Sanja Janeš i Denis Turk
OPRAVDANO NENAZOČNI: Ivan Kvesić, Leo Jelenc, i Ivanka Turk
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Sintija Žurga Paripović i Alen Lipovac
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XVII. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
utvrđuje kvorum (nazočno deset (10) vijećnika). Daje na usvajanje prijedlog Dnevnog reda. Daje se na usvajanje
slijedeći Dnevni red :
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 4. rujna 2015.
godine
1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra.
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju članstva Grada Čabra u LAG Gorski kotar
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice „Ivan
Žagar“ Čabar
– izvjestiteljica: Ivana Lakota
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji plan i program rada Narodne knjižnice
„Ivan Žagar“ Čabar .
– izvjestiteljica: Sintija Žurga Paripović
6. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 4. rujna 2015. godine.
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane
4. rujna 2015. godine.
AD 1.)
Gradonačelnik pozdravlja prisutne, te obrazlaže razloge sazivanja ove sjednice i prijedloga Odluke o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Nastavlja da je Predsjednica RH odabrala datum
parlamentarnih izbora za 8. studenoga 2015. godine, a podsjeća vijećnike da je na 16. sjednici Gradskog vijeća
već bilo govora da će se iskoristiti, u zakonskom roku, mogućnost da se za isti datum raspišu izbori za članove
vijeća mjesnih odbora.

Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk postavlja pitanje koje se odnosi na točku 4. Odluke i sredstva za provedbu izbora, da li se
uistinu očekuje smanjenje troškova za provedbu izbora budući će se oni održati na isti dan kao i parlamentarni,
na što gradonačelnik odgovara da će pojaviti određeni troškovi za provedbu izbora no ne u onom iznosu koliko su
oni uobičajeno iznosili.
Predsjedavajući postavlja pitanje samih postupaka u pripremi izbora te na koji će se način javnosti
objaviti informacije o samom postupku prijave kandidatura i drugih pitanja, na što pročelnica Ivana Lakota
obrazlaže da će se sve relevantne informacije o predaji kandidatura i svim drugim pitanjima, objaviti na
internetskoj stranici Grada Čabra (www.cabar.hr). u ime izbornog povjerenstva, o svim drugim pitanjima osobno
će biti na raspolaganju putem mobilnog telefona.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra.
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra se prilaže
zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Izvjestitelj, gradonačelnik Kristijan Rajšel, obrazlaže prijedlog Odluke te napominje da se u dosadašnjem tijeku
postupaka nije uspjelo prodati zemljište u Cesarici, no da sukladno propisima ne treba odustati već predlaže da
se produži rok za prikupljanje ponuda do kraja 2015. godine, prije nego što se eventualno smanji početna cijena
zemljišta.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Željko Erent postavlja pitanje da li je do sada bilo zainteresiranih kupaca za predmetno zemljište, na što
gradonačelnik odgovara da je bilo zainteresiranih osoba iz Rusije no nitko nije predao ponudu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog
natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra.
Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra se prilaže
zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel napominje da je svima već poznato da su osnovane Lokalne akcijske grupe u
svrhu organiziranije i lakšeg financiranja razvoja ruralnih područja iz sredstava Europske unije, također napominje
da je Grad Čabar već duži niz godina član LAG-a Gorski kotar te da je radi usklađenja pravnih akata LAG-a i
transparentnosti financiranja aktivnosti, potrebno potvrditi članstvo na Gradskom vijeću.

Predsjedavajući otvara raspravu te postavlja pitanje o članstvu u LAG-u, gdje se nalazi sjedište LAG- a
te druge bitne informacije budući se osobno nije do sada nije imao saznanja o aktivnostima LAG-a na području
Gorskog kotara.
Gradonačelnik odgovara da je Grad Čabar od 2008. član LAG-a te da članarina iznosi cca 40 lipa po
stanovniku što za Grad Čabar iznosi približno 18.000,00 kuna godišnje. Napominje da prema osobnim
saznanjima Grad Čabar nije imao izravnih koristi od LAG-a no da ostali članovi LAG-a s područja Grada Čabra,
primjerice Zadruge u OPG-ovi su imali izravne koristi u vidu predavanja, tečajeva, odlaska na sajmove i slično.
Najavljuje da će imenovati predstavnika Grada Čabra u Lag-u i to Ivanu Lakota.
Antun Turk iznosi svoje mišljenje da jedino Lokve kao JLS i naselje ima koristi od LAG-a Gorski kotar
budući je sjedište LAG-a upravo u Lokvama.
Sanja Janeš postavlja pitanje da li se za iznos financiranja kojeg Grad Čabar godišnje izdvaja za rad
LAG-a dobivaju neke povratne informacije u obliku godišnjih izvještaja o radu ili slično, na što gradonačelnik
odgovara da LAG dostavlja godišnji izvještaj o radu, a pročelnica JUO Ivana Lakota nadopunjuje informacijom da
predstavnica LAG-a mjesečno jednom boravi u prostorijama gradske uprave te je na usluzi svim zainteresiranim
strankama.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom glasova s devet (9) vijećnika ZA te jednim (1) SUZDRŽAN, prihvaća se Prijedlog Odluke o
potvrđivanju članstva Grada Čabra u LAG Gorski kotar.
Odluka o potvrđivanju članstva Grada Čabra u LAG Gorski kotar se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 4.)
Izvjestiteljica Ivana Lakota iznosi Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice
Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar te obrazlaže razloge raspisivanja javnog natječaja sukladno Statutu
ustanove kao i odredbe Odluke. Najavljuje da će na idućoj sjednici Gradskog vijeća biti spreman prijedlog Odluke
o imenovanju novog ravnatelja ustanove.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za
imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice „Ivan Žagar“
Čabar se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Izvjestiteljica Sintija Žurga Paripović pozdravlja prisutne te napominje da po prvi put iznosi Godišnji plan i
program rada ustanove prema novim procedurama. Nastavlja da se sam program nije posebno mijenjao već se
samo razvija svako godine od kada je započeto sa radom na opisani način. Obrazlaže poslove koji se obavljaju u
ustanovi prema odjelima i zbirkama usmjerenih prema korisnicima ustanove. Upoznaje vijećnike sa svim ostalim

aktivnostima i programima kojima se ustanova bavi te koji se stalno razvijaju na korist korisnika i zajednice
uopće.
Predsjedavajući otvara raspravu te postavlja pitanje problematike nedovoljnog broja zaposlenih na što
ravnateljica odgovara da problem postoji budući da ona samu sebe imenuje za obavljanje poslova knjižnice od
nabave, usklađenja pravnih akata, rada sa korisnicima, pisarnice, statistike i drugo što oduzima puno vremena ali
naglašava da do sada se uspijeva obavljati sve poslove i obveze koji se pojavljuju.
Sanja Janeš iznosi svoj prijedlog da se knjižnica angažira, u suradnji sa osnovnom školom, na volonterskim
akcijama koje bi starijim članovima zajednice, koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti knjižnici ili su na drugi
način onemogućeni, omogućili pristup kompletnoj knjižnoj i drugoj građi.
Ravnateljica naglašava da knjižnica već duže vrijeme putem određenih korisnika omogućava starijim i nemoćnim
osobama iz zaseoka i naselja s područja Grada Čabra, pristup knjižnoj građi.
Vazma Malnar postavlja pitanje broja članova knjižnice na što ravnateljica odgovara da ih ima oko stotinjak
međutim naglašava da se na jednu iskaznicu posuđuju knjige za više članova domaćinstva tako da se broj
korisnika povećava na oko tristotinjak osoba.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti na Godišnji plan i program rada Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji plan i program rada Narodne knjižnice „Ivan
Žagar“ Čabar se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Sanja Janeš postavlja pitanje o sanaciji zaobilaznice u Čabru te naglašava da su to pitanje već postavili svi
vijećnici, a da se ništa ne poduzima.
Gradonačelnik odgovora da nema novih saznanja o tome kad će se započeti radovi na sanaciji odrona osim onih
koje je već nekoliko puta iznosio na sjednicama gradskog vijeća.
Željko Erent predlaže da gradonačelnik sagleda pozivanje prometne inspekcije koja bi eventualno mogla poduzeti
radnje i mjere na cesti koja očito ne zadovoljava uvjete za siguran promet. Iznosi svoje mišljenje da se redovnim
postupkom to pitanje neće riješiti još tri godine.
Vazma Malnar postavlja pitanje kome bi se pismeno obratila Udruga Goransko srce glede ovog pitanja budući da
već duže vrijeme naglašavaju ovaj problem, ništa se nije riješilo tijekom godine, problem će se nastaviti i u
zimskom razdoblju što će dodatno ugroziti sigurnost prometa na tom dijelu ceste te zaključuje da će se obratiti
izravno Ministarstvu.
Na kraju sjednice predsjedavajući zahvaljuje svim vijećnicima na radu te zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

Alen Lipovac, v.r.
dr.sc. Josip Malnar, v.r.

