REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/09
UR. BROJ: 2108-01/1-16-2
ČABAR, 28. studenoga 2016.
ZAPISNIK
s XXV. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 28. studenoga 2016. godine u prostoriji
Gradske vijećnice s početkom u 15,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Sanja Janeš, Josip Šoštarić, Martin
Kvaternik, Denis Turk, Vidoslav Žagar , Antun Turk, Ana Rendulić , Vazma Malnar, Ivanka Turk i Gregor Tušek
OPRAVDANO NENAZOČNI:, Leo Jelenc
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica
gradonačelnika, Ivana Lakota, Marija Janeš, Lidija Ikasović, Sanja Arh Fućak, Alen Lipovac, Herman Trope,
Franjo Pantar, Blaženko Ožbolt, Slaven Lipovac, Marinko Krmpotić, Barbara Renka
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXV. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike gradske uprave,
predsjednike mjesnih odbora, utvrđuje kvorum (nazočno dvanaest (12) vijećnika). Daje se na usvajanje slijedeći
Dnevni red sa izmjenama i dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 28. srpnja
2016. godine
1. Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Čabra
- izvjestiteljica: Sanja Janeš
2. Prijedlog II. izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2016. godinu.
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
3. Prijedlog izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za
2016. g.
– izvjestiteljica: gradonačelnik Kristijan Rajšel
4. Prijedlog izmjene i dopune programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za
2016. g.
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
5. Prijedlog proračuna grad Čabra za 2017. godinu
– izvjestiteljica: Marija Janeš
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2017. g.
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
7. Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2017. g.
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice (boda) komunalne naknade.
– izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
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9. Prijedlog Odluke o ustupanju poslova komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na
području grada Čabra
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović
10. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke i dopuni odluke o porezima Grada Čabra
- izvjestiteljica - Sanja Arh -Fućak
11. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
12. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Čabra.
- Izvjestitelj: Marija Janeš
13. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području grada Čabra
14. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 24 sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 29. rujna 2016. godine.
Ana Rendulić traži ispravak netočnog navoda svog prezimena i navoda riječima o broju vijećnika prilikom
utvrđivanja kvoruma. Nakon prihvaćanja ispravka, jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik
sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 29. rujna 2016. godine.
AD 1)
Sanja Janeš, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje obrazlaže prijedlog Odluke o izboru potpredsjednice
Gradskog vijeća Grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednice
Gradskog vijeća Grada Čabra.
Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini
njegov sastavni dio.
AD 2.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog II. izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2016. godinu.
Obrazlaže smanjenje prihoda i rashoda u Proračunu te uzorke koji su utjecali na isto.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Martin Kvaternik postavlja pitanje povećanja ostalih nespomenutih rashoda, što se događalo sa subvencijama
trgovačkim društvima te objašnjenje rashoda za izradu murala.
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Ivanka Križ postavlja pitanje za objašnjenje usluga revizije te usluga odvjetnika i pravnog savjetnika.
Ana Rendulić postavlja pitanje rashoda za održavanje Internet stranice Grada Čabra budući osvježavanje
informacija nije zadovoljavajuće te nedostaje zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća. Nadalje postavlja pitanje
logopeda na području Grada Čabra te iz kojeg razloga je odbijeno sufinanciranje rada logopeda od strane
Županije.
Antun Turk postavlja pitanje povećanja rashoda u glavi Gradonačelnik za više od 873.000,00 kuna, stanje otplate
kredita HBOR-u, smanjenja programa izgradnje infrastrukture, smanjenja subvencija KD Čabranka za izgradnju,
smanjenja rashoda za zakup skijališta u Tršću te izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića, traži
obrazloženje premija osiguranja u dječjem vrtiću.
Vazma Malnar traži obrazloženje rashoda tekućih donacija udrugama i to za Ski klub Rudnik Tršće i MK Goranski
vukovi.
Gradonačelnik odgovara na pitanja te moli Mariju Janeš za dodatno obrazloženje povećanja ostalih
nespomenutih prihoda. Obrazlaže da su gradska trgovačka društva u svojim planovima imali određene projekte i
prijave na EU fondove za 2016. godinu. Budući se nisu ostvarile prijave niti je to izgledno, ne postoji potreba da
se ti rashodi planiraju u Proračunu do daljnjeg. Slaže se da bi održavanje Internet stranice moglo biti bolje te da
će se ubuduće na istoj stranici objavljivati Službene novine Grada Čabra. Obrazlaže da je do rashoda za
odvjetničke usluge došlo iz razloga što je odvjetnik Vodopija, za usluge u zastupanju Grada u slučaju stare škole
na Hribu pod prijetnjom ovrhe naplatio svoja potraživanja. Napominje da se radilo o uslugama koje su ugovorene
u prošlom mandatu te da je taj iznos zatražen od protivne strane koja je izgubila u sporu. Obrazlaže izradu
murala na potpornim zidovima od strane umjetnika Damjana Kovača. Obrazlaže da MK Goranski vukovi imaju
sklopljen ugovor o najmu prostora te da je ugovoren prijeboj najma do iznosa ulaganja u uređenje prostorija.
Obrazlaže da se Ski klub kao i druge udruge prijavio na natječaj za javne potrebe te da su svi u obvezi podnijeti
izvješće o radu i utrošeni sredstvima. Obrazlaže smanjenje programa izgradnje komunalne infrastrukture te
nabraja projekte koji nisu ostvareni (reciklažno dvorište, proširenje groblja u Gerovu i Hribu, uređenje ulice E.
Kvaternika) i obrazlaže uzorke. Također obrazlaže da je natječaj za EU sredstva za projekt uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda u Prezidu iz Mjere 7. objavljen prekasno, predana je prijava i čeka se rezultat
prijave. Obrazlaže da je dogovoreno da se Grad Čabra javi na natječaj za zakup brvnare u vlasništvu Hrvatskih
šuma te da će PGŽ financirati stavljanje u funkciju vučnice. Napominje da je raspisan i natječaj za podzakup ali
da nema zainteresiranih. Posebno naglašava da planirana izgradnja novog dječjeg vrtića ne znači gašenje
podružnica po naseljima već organizaciju barem jednog objekta koji bi bio u mogućnosti pružati usluge
cjelodnevnog vrtića u punom radnom vremenu. Obrazlaže rashod za osiguranje u dječjem vrtiću (osiguranje
djece). Marija Janeš dodatno obrazlaže ostale nespomenute rashode koji se odnose na povrat sredstava PGŽ-u,
povrat po prijavama poreza na dohodak, povrat grobarine, zamjena pokrova na domu kulture u Čabru .
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa deset (10) vijećnika ZA te dva (2) PROTIV, prihvaća se Prijedlog II. izmjene i
dopune proračuna Grada Čabra za 2016. godinu
Prijedlog II. izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2016. godinu se prilaže zapisniku pod AD 2.) i
čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Čabra za 2016. g.
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Predsjedavajući otvara raspravu te ukazuje na iznos za košenje nerazvrstanih cesta na što mu Gradonačelnik
odgovara da se to odnosi na 70 km nerazvrstanih cesta koje treba održavati tj. kositi travu i raslinje uz cestu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest(12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog izmjene i dopune programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. g.
Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. g.
se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Uz Prethodno izlaganje gradonačelnika Kristijana Rajšela vezan je i Prijedlog izmjene i dopune programa
izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. g.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Ivanka Križ prigovara na grešku u navodu godine te moli za ispravak iz 2015. u 2016. godinu što Gradonačelnik
potvrđuje.
Nakon provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Prijedlog izmjene i dopune programa
izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. g.
Izmjena i dopuna programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. g. .
se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Marija Janeš iznosi Prijedlog proračuna grad Čabra za 2017. godinu te obrazlaže pisani materijal koji su vijećnici
zaprimili i koji je zbog svog obima složen u jedan fascikl. U nastavku obrazlaže planirane prihode i rashode
Proračuna za 2017. godinu te razloge koji su utjecali na izneseni Prijedlog. Iznosi Prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Čabra za 2017. godinu koja je sastavni dio Proračuna.
Predsjedavajući otvara raspravu te prigovara da dnevni red nije prilagođen donošenju odluka po točkama te
napominje da će se raspravljati o Proračunu i prihodima Proračuna za 2017. godinu koji se bitno oslanjaju na
prijedlog izmjene komunalne naknade iz točke 8. dnevnog reda.
Martin Kvaternik postavlja pitanje financiranja sanacije i zatvaranja odlagališta otpada i izgradnje reciklažnog
dvorišta te postotka udjela Fonda za zaštitu okoliša na što Gradonačelnik odmah odgovara da iznosi iz plana
predstavljaju troškovničke iznose koji na kraju ne moraju biti toliki. Nadalje vijećnik postavlja pitanje isplate
vijećničkih naknada za prethodna razdoblja.
Vidoslav Žagar prigovara da je prijedlog Proračuna za 2017. godinu izrađen bez dobrih osnova budući još uvijek
nisu poznate osnove porezne reforme, a budući se predviđaju dodatne porezne olakšice poreza na dohodak,
postavlja pitanje tko će uopće na području Grada Čabra plaćati porez. Također postavlja pitanje da li postoje
saznanja o ponovnoj ocjeni razvijenosti Grada Čabra posebice vezanoj uz poreze.
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Antun Turk postavlja pitanje smanjenja pojedinih rashoda za obrazovanje, prigovara da se tekuće donacije
planiraju za sve crkve osim crkve u Gerovu, postavlja pitanje povećanja rashoda za Crveni Križ, javne rasvjete,
marendi i dodatnog obroka u dječjem vrtiću.
Marija Janeš odgovara na pitanja vijećnika.
Obrazlaže da je povećanje prihoda od poreza na dohodak planirano i iz razloga što se u 2017. ne očekuje povrat
od prijava poreza u obimu kako je to bilo u 2016. godini te slučaja Finvest i radnika koji su prijavili povrate poreza.
Obrazlaže da je od strane države objašnjeno da ono što će eventualno biti izgubljeno kroz osobne odbitke,
država to na neki način nadoknaditi JLS. Nastavlja da će se izmjeni Proračuna već pristupiti negdje u proljeće
kada će se znati efekti porezne reforme. Objašnjava tijek planiranja rashoda za javne potrebe koji se izrađuje
temeljem natječaja na koji se prijavljuju potencijalni korisnici te su sredstva iz programa u Proračunu planirana
temeljem rezultata natječaja i prijavljenih programa svake udruge, kluba, vjerske zajednice i sl. Napominje da se
Župa Gerovo nije prijavila na natječaj. Navodi da su sredstva za Crveni križ naizgled povećana jer je djelatnik do
1. kolovoza bio na bolovanju. Usto ta sredstva se iz tog razloga nisu planirala u 2016. godini. Uz pitanje o
obrocima u dječjem vrtiću obrazlaže da se ne radi o financiranju od strane Grada Čabra već da je obveza sve
rashode proračunskih korisnika objediniti u Proračunu. Povećanje rashoda za javnu rasvjetu rezultat je proširenja
javne rasvjete na području Grada Čabra.
Gradonačelnik dodatno obrazlaže da se prihodi od poreza nisu planirali različito od 2016. no činjenica je da je
Grad bio u obvezi izvršiti povrat. Također iznosi da je Vlada RH predvidjela 80% prihoda od poreza na dohodak
te kompenzacijske mjere u odnosu na gubitak iz 2016. godine. Utvrđuje da je taj iznos oko 6 milijuna kuna.
Također navodi da pojedine najave otvaraju mogućnost da se za Grad Čabar utvrdi novi indeks razvijenosti ispod
75 % prosjeka RH čime bi bili svrstani u potpomognuta područja. Nastavlja da nije uputno špekulirati o prihodima
od poreza na dobit budući je neizvjesno koliki će on biti na našem području.
Josip Malnar zaključuje da dok nema zakonskog rješenja za područja kao što je Gorski kotar, obećanja Vlade i
Ministara u obliku mjera nisu osnova za planiranje Proračuna.
Gradonačelnik predlaže da se glasanje o Proračunu za 2017. godinu odgodi do glasanja o prijedlozima iz točaka
6., 7. i 8. Svi vijećnici su suglasni sa prijedlogom.
AD 6.)
Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2017.
g.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš postavlja pitanje na što se odnosi uređenje javnih površina s obzirom da se planira
100.000,00 kuna.
Antun Turk postavlja pitanje radova održavanja na nerazvrstanoj cesti u Vodama.
Lidija Ikasović nabraja radove koji ulaze u održavanje javnih površina te se obvezuje pripremiti popis
radova.
Josip Malnar objašnjava da će se cesta u Vodama sanirati nakon završetka radova izvlačenja i otpreme
trupaca koje provode Hrvatske šume.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Čabra za 2017. g.
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Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2017. g. se prilaže zapisniku
pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2017.
g.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Vidoslav Žagar postavlja pitanje završetka sustava za pročišćavanje otpadnih voda u Prezidu, izgradnje
reciklažnog dvorišta te upitnosti proširenja groblja.
Gradonačelnik objašnjava planirane radove na groblju Hrib koji se odnose na zaštitu od proširenja
klizišta. Nastavlja da stvarno postoji nedostatak grobnih mjesta u Gerovu. Objašnjava da je gradnja UPOV
Prezidu u nadležnosti KD Čabranka d.o.o., on je prijavljen na natječaju te predstoji čekanje. Dodatno objašnjava
tijek projektiranja reciklažnog dvorišta te administrativne prepreke koje se pojavljuju.
Franjo Pantar, predsjednik MO Prezid, apelira na planiranje izgradnje vodovoda naselja Kozji Vrh, a koji
projekt koji je godinama bio u planovima izgradnje vodoopskrbe Grada Čabra, do danas nije poduzeto ništa.
Gradonačelnik odgovara da projekt izgradnje vodovoda Kozji Vrh postoji petnaestak godina, projekt je u
Hrvatskim vodama na novelaciji budući je do današnjeg dana došlo do promjena na samom terenu. Nastavlja da
postoji namjera prijave tog projekta na EU fondove ali tek nakon što dokumentacija bude spremna. Zaključuje da
KD Čabranka može na natječaj za pojedinu mjeru kandidirati samo jedan projekt i to je učinjeno sa projektom
UPOV Prezid.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Programa izgradnje komunalne
infrastrukture na području Grada Čabra za 2017. g.
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2017. g. se prilaže zapisniku
pod AD 7.) i čini njegov sastavni dio.
AD 8.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice (boda)
komunalne naknade. Objašnjava da je Grad Čabar do 2009. godine imao predloženu vrijednost boda te da je iz
razloga pomoći tadašnjem Finvest corp d.d. u krizi, smanjena vrijednost boda. U nastavku obrazlaže probleme u
padu prihoda koji su djelomično uzorkovani smanjenim prihodima od komunalne naknade. Utvrđuje da uz sve
mjere naplate, Grad godišnje naplati oko 600.000,00 kuna. Također utvrđuje da Grad Čabar trenutno ima
višestruko manji bod za izračun u odnosu na sve ostale JLS na području Gorskog kotara. Planira se da bi uz
povećanje mogli uprihodovati oko 1.100.000,00 kuna godišnje što bi osiguralo minimum izgradnje i održavanja
komunalne infrastrukture.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk postavlja pitanje da li će se u obračunu komunalne ubuduće uzimati samo površina
stambenog prostora, poslovnog prostora i dr. ili će se obračunavati na sve objekte (štale, drvarnice i sl.) koje je
evidentirao Geodetski zavod iz Rijeke, a o čemu su se već vodile rasprave na prethodnim sjednicama Gradskog
vijeća.
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Gradonačelnik najavljuje da će se svim obveznicima izdati nova Rješenja bez obračuna za ostale
objekte koje je spominjao vijećnik Turk, a to će u konačnosti rezultirati smanjenjem obračuna vodne naknade koji
trenutno opterećuje pojedine obveznike.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa devet (9) vijećnika ZA, jednim (1) SUZDRŽAN te dva (2) PROTIV, prihvaća se
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice (boda) komunalne naknade.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice (boda) komunalne naknade
se prilaže zapisniku pod AD 8.) i čini njegov sastavni dio.
AD 9.)
Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Odluke o ustupanju poslova komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih
cesta na području grada Čabra. Objašnjava tijek provođenja natječaja.
Predsjedavajući otvara raspravu te od Jedinstvenog upravnog odjela traži dostavu Gradskom vijeću registra
nerazvrstanih cesta na području Grada Čabra.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o ustupanju poslova
komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra.
Odluka o ustupanju poslova komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području
grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 9.) i čini njegov sastavni dio.
AD 10.)
Sanja Arh Fućak iznosi Prijedlog Odluke o izmjeni odluke i dopuni odluke o porezima Grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gradonačelnik dodatno pojašnjava da će na taj način vlasnici starih i naslijeđenih objekata plaćati manje, a to
mogu dokazati dokumentacijom. Ponovo naglašava da povećanje iznosa na 13,00 kuna po metru kvadratnom još
uvijek iznos manje nego u drugim JLS na području Gorskog kotara koje koriste maksimalno dozvoljeni iznos od
15,00 kuna/m2. Napominje da se očekuje pad prihoda od poreza na kuće za odmor.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni odluke i dopuni odluke o
porezima Grada Čabra.
Odluka o izmjeni odluke i dopuni odluke o porezima Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 10.) i čini njegov
sastavni dio.
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Sukladno Zaključku iz točke 5. Gradsko vijeće pristupa glasanju o prijedlogu Proračuna grada Čabra za
2017. godinu.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa devet (9) vijećnika ZA, jednim (1) SUZDRŽAN te dva (2) PROTIV, prihvaća se
prijedlog Proračuna grada Čabra za 2017. godinu.
Proračun grada Čabra za 2017. godinu se prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 11.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdskoplaninskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih
sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa
za razvoj Grada Čabra.
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje
provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Grada Čabra. se prilaže zapisniku pod AD 11.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 12.)
Marija Janeš iznosi Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Čabra. Objašnjava da je prije početka
sjednice podijeljen izmijenjeni prijedlog Odluke budući da u vremenu dostave poziva za sjednicu nisu bili poznati
elementi vezani uz naknadu i kamatu, utvrđuje da su svi uvjeti definirani prije sjednice te da su povoljniji u odnosu
na 2016. godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Gradonačelnik dodatno objašnjava razloge za predmetno zaduživanje, podsjeća vijećnike da se ovaj problem
pojavio već 2011. godine te zaključuje da neće biti moguće zaključiti tekuće zaduživanje bez prodaje zemljišta u
Cesarici.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa deset (10) vijećnika ZA, dva (2) SUZDRŽAN, prihvaća se Prijedlog Odluke o
kratkoročnom zaduživanju Grada Čabra.
Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 12.) i čini njegov sastavni
dio.

8

AD 13.)
Ivana Lakota iznosi prijedlog Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području grada Čabra. Ovim putem pohvaljuje članove Povjerenstva za obavljeni rad,
a koji su također pohvaljeni od strane tvrtke APIS IT d.o.o. zadužene za informatičku podršku prijava šteta od
elementarne nepogode u RH.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Odluke o imenovanju članova
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Čabra.
Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 11.) i čini njegov sastavni dio.
AD 14.)
Ivanka Turk pozdravlja prisutne te čita reagiranje roditelja djece koja pohađaju dječji vrtić Buba Mara Čabar, na
odluku ravnateljice dječjeg vrtića o prekidanju dugogodišnje tradicije održavanja podjele poklona u naseljima s
područja Grada Čabra te održavanja jedinstvenog događaja na jednom mjestu za svu djecu. U nastavku izražava
se nezadovoljstvo zbog neodržavanja konzultacija sa Gradom Čabrom i roditeljima. Također je postalo upitan
prijevoz djece, roditelja te ostalih zainteresiranih sudionika na taj jedinstveni događaj budući nemaju svi iste
uvjete prijevoza, slobodnog vremena i slično. Napominje da se stvorila prilično stresna situacija za djecu i
roditelje. Upozorava da se tim činom stvorila situacija u kojoj su roditelji, revoltirani nastalom situacijom
kontaktirali nadležna državna tijela pa čak i potpisali svojevrsnu peticiju za oduzimanje statusa „Grad – prijatelj
djece“. Apelira na brzo rješavanje nastale situacije. Također postavlja pitanje rada dječjeg vrtića u ljetnim
mjesecima budući da opskrba prehranom više nije vezana uz osnovnu školu te zaključuje da sada više ne
postoje prepreke za normalni rad tijekom ljetnih mjeseci i drugih razdoblja školskih praznika.
Vazma Malnar pozdravlja prisutne te čita osobno reagiranje na rješavanje pojedinih problema u Gradu Čabru.
Postavlja pitanje iz kojih se razloga nije prišlo sanaciji klizišta na cesti 305, lokacija ulica Zaobilaznica kod groblja
u Čabru. Napominje da je lokacija klizišta i dalje opasno mjesto prometovanja. Iznosi osobna saznanja iz
razgovora sa Silvanom Sorić, voditeljicom Hrvatskih cesta iz Rijeke od dana 22.11.2016., da do obećane sanacije
neće doći tako skoro budući je potrebno provesti nadmetanje i druge predradnje. U nastavku opisuje probleme u
prometovanju na predmetnoj lokaciji. Postavlja pitanje sposobnosti kadra u gradskoj upravi, posebice iz razloga
što je prema osobnim saznanjima, zaposleno tri djelatnika za provođenje EU projekata, za kandidiranje ovog
projekta sanacije ceste na fondove EU. Apelira na prisutne predstavnike medija da u povratku prođu navedenom
dionicom ceste i da se sami uvjere u problem te da objave iznesene navode u medijima kako bi stanovnici Grada
Čabra znali da se netko brine za rješavanje navedenih problema.
Nadalje, iznosi prigovore na vodoopskrbu te tvrdi da se provode kriva očitanja vodomjera, da voda nije za piće,
da se prilikom tuširanja osjeća svrab, prigovara na cijenu isporučene vode u javnoj vodoopskrbi. Postavlja pitanje
zašto Grad nije iskoristio sredstva EU za rješavanje tih problema.
Reagira na situaciju brige o građanima treće životne dobi, te građanima koji nemaju adekvatnu skrb. Postavlja
pitanje zašto Grad Čabar do sada nema izgrađen starački dom ili organizirane udomiteljske obitelji. Navodi da je
još nedavno postojao direktor Staračkog doma u izgradnji. Zaključuje sa navodom da je Grad Čabar među
rijetkim JLS koji nema riješeno zbrinjavanje osoba treće životne dobi niti zaposlenog fizioterapeuta koji obilazi
populaciju treće životne dobi a poslije operativnih zahvata donjih ekstremiteta.
Predsjedavajući Josip Malnar moli vijećnike da u svojim vijećničkim pitanjima ne iznose svoje političke stavove
već da postave konkretna i jasna pitanja na koja Gradonačelnik može odgovoriti.
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Martin Kvaternik postavlja pitanje pada pritiska u rekonstruiranom vodovodu u naselju Gerovo te eventualnog
puštanja na takvom novom cjevovodu. Također prenosi pitanja žitelja naselja Gerovo o krajnjem saniranju
udarnih rupa na glavnoj cesti tj. o asfaltiranju prekopa ceste.
Ana Rendulić ponavlja pitanje iz točke 1. dnevnog reda, zašto je Grad Čabar odbio sufinanciranje logopeda te
da se objasni na koji način djeluje logoped na području Grada Čabra.
Postavlja pitanje zašto je izostavljen iz objave zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća.
Postavlja pitanje zbrinjavanje srušenog stupa javne rasvjete sa ulaza u zgradu Finvest corp-a u Čabru.
Postavlja pitanje za odgovore na pitanja sa prošle sjednice Gradskog vijeća u vezi sa vučom trupaca od strane
tvrtke Holz klade kroz rijeku Čabranku.
Sanja Janeš podržava izlaganje Vazme Malnar o problemu sanacije klizišta u Čabru te navodi da je osobno
kontaktirala Hrvatske ceste za postavljanje semafora. Zaključuje da je do konačnog rješavanja sanacije potrebno
osigurati minimum sigurnosti cestovnog prometa na toj lokaciji. Reagira na pitanje vijećnice Ane Rendulić te tvrdi
da je upitno preživljavanje pastrve u rijeci Čabranki nakon ovogodišnjeg izvlačenja trupaca (zamućenje) , da je
osobno prijavila MUP navedene radnje ali da do sada nema rezultata.
Josip Malnar predlaže da se u narednim planovima uređenja objekata u vlasništvu Grada Čabra uvrsti sanacija i
uređenje ulaznih prostorija doma kulture u Tršću uključivši i prostorije toaleta.
Predlaže da se u narednoj sezoni, na ski poligonu Rudnik Tršće, organizira i uredi barem sanjkanje ukoliko neće
biti moguće staviti u funkciju vučnicu.
Moli da se sagleda interes za organizaciju službe GSS (Gorska služba spašavanja) u slobodnim prostorijama
unutar doma kulture u Tršću, posebice iz razloga što postoji interes pojedinaca s područja Grada Čabra za
pristup službi GSS-a.
Josip Šoštarić prenosi zamolbu mještana Makovog Hriba za reagiranje prema T-comu radi postavljanja
adekvatne centrale koja će omogućiti poboljšanje signala MAX TV- i interneta. Iznosi svoje osobno saznanje da
je objavljeno javno nadmetanje za sanaciju ceste u Čabru no da nema saznanja o odabiru ponuditelja.
Gradonačelnik odgovara.
Upozorava vijećnike da bi većina trebala znati nadležnosti tijela upravljanja institucijama pa tako i ustanove
dječjeg vrtića te da ne postoji način izravnog utjecaja Gradonačelnika na odgojni kurikulum u dječjem vrtiću.
Također utvrđuje da se stvorila ozbiljna podijeljenost roditelja i svih građana oko funkcioniranja dječjeg vrtića.
Nastavlja da su se rasprave prvotno započele na društvenim mrežama i da su tek nakon eskalacije su uključena i
nadležna tijela ustanove. Obrazlaže da je cijela problematika krivo protumačena od strane svih zainteresiranih
građana te zaključuje da će se pokloni koje Grad Čabar osigurava svake godine, podijeliti u osnovnim školama
po naseljima, kao što je to izvršeno i prethodnih godina te će se za djecu polaznike dječjeg vrtića, održati
predstava u Tršću. Reagira na navode o oduzimanju statusa Grad –prijatelj djece te utvrđuje da taj status nije
dobio Grad kao institucija već svi sudionici brige o djeci kroz godine svog djelovanja na području Grada Čabra od
škole, vrtića, udruga, odgajatelja itd. Apelira na sve sudionike za razumijevanje i smirivanje situacije.
Na iznijete tvrdnje vijećnice Malnar o sanaciji ceste u Čabru, odgovara da ima suprotna saznanja te da je javno
nadmetanje za sanaciju završeno te se čeka Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Nema saznanja o
fizioterapeutu no iznosi svoje saznanje o timu palijativne skrbi. Objašnjava tijek provedbe javno privatnog
partnerstva za izgradnju staračkog doma u Gerovu i razloge neuspjeha na koje Grad nije mogao utjecati. Tvrdi da
niti jedna JLS na području GK nema vlastiti starački dom već su oni u privatnom vlasništvu. Utvrđuje da voda nije
bila za piće u proteklom razdoblju, sukladno obavijesti KD Čabranka d.o.o. zbog zamućenja uslijed velikih
oborina. Od KD Čabranka će se zatražiti predočenje nalaza o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u 2016.
godini.
Na pitanje o padu tlaka u cjevovodu naselja Gerovu, tvrdi da nema takvih saznanja, već nasuprot, pojedini
korisnici su se žalili na visoki tlak u cjevovodu. Nastavlja da će se sanacija prekopa na glavnoj cesti izvršiti u
narednim danima.
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Tvrdi da nije odbijeno sufinanciranje logopeda već da je Županija ponudila sufinanciranje logopeda koji bi dolazio
u Delnice, a na području Grada Čabra već dolazi logoped, češće od ponuđenog i to Grad Čabar sufinancira. Tvrdi
da je angažiran putem djelatnosti udruge „Svoj“. Istražiti će navode o tome da trenutno ne dolazi u Čabar.
Nema saznanja o razlozima neobjavljivanja zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća na što Pročelnica Ivana
Lakota upućuje isprike zbog tehničkih problema u objavljivanju materijala. Nastavlja da je u MUP-u ispitao
situaciju izvlačenja trupaca kroz rijeku Čabranku nakon čega je utvrđeno da nositelj djelatnosti nije Holz klade već
neka druga pravna osoba, a koja ima sve potrebne dozvole i dokumentaciju za obavljanje spomenutih radnji.
Navodi da su već odrađivani određeni kontakti vezani uz pojačanje i poboljšanje TV signala i interneta na
područjima sa slabijim signalom no da se radi o komercijalnim isporučiteljima usluge koji nemaju interes za
poboljšanjem usluga na određenim područjima. Zaključuje da će i ubuduće nastojati u namjeri da se i takvi
problemi riješe na zadovoljstvo građana Grada Čabra.
Nakon završene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje vijećnicima na radu te zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

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