REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/06
UR. BROJ: 2108-01/1-14-2
ČABAR, 4. rujna 2014.
ZAPISNIK
s IX. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 4. rujna 2014. godine u prostoriji Gradske
vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar - predsjednik Gradskog vijeća, Leo Jelenc, Gregor Tušek, Sanja Janeš, Ivanka
Križ, Josip Šoštarić, Antun Turk, Ivanka Turk, Vazma Malnar, Željko Erent, Denis Turk i Vidoslav Žagar.
OPRAVDANO NENAZOČNI:, Ivan Kvesić
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač, zamjenica gradonačelnika,
Alen Lipovac, Željko Loknar, Marinko Krmpotić-Novi list, Nenad Lučić – Novi list, Zdravko Tomac.
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava IX. sjednici Gradskog vijeća grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu zamjenicu, djelatnike Gradske uprave te
predstavnike medija, utvrđuje kvorum (nazočno dvanaest (12) vijećnika) te daje na usvajanje prijedlog Dnevnog
reda sa izmjenama i dopunama kako slijedi:
-

Verifikacija i usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana 5. lipnja 2014.
godine

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2014. godini
– izvjestiteljica: Sanja Janeš
2. Polugodišnje izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014.
– izvjestitelj: Gradonačelnik Kristijan Rajšel
3. Odluka o raskidu Ugovora o javno-privatnom partnerstvu
– izvjestitelj: Gradonačelnik Kristijan Rajšel
4. Izvještaj o radu Turističke zajednice grada Čabra
– izvjestitelj: Željko Loknar
5. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
– izvjestitelj: Alen Lipovac
6. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Bez primjedbi i nadopuna dnevnog reda , jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi
Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 5. lipnja 2014. godine.
Vijećnik Antun Turk daje primjedbu da u zapisniku nedostaje jedno njegovo vijećničko pitanje i odgovor
Gradonačelnika. Predsjednik vijeća predlaže da se još jednom presluša snimka sa sjednice te da se eventualni
nedostatak ispravi.
Uvažavajući navedeno, jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća
Grada Čabra održane 5. lipnja 2014. godine.
AD 1.)
Sanja Janeš, predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, iznosi sadržaj prijedloga Odluke o dodjeli javnih
priznanja u 2014. godini.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Vijećnica Vazma Malnar, podržava prijedlog Odluke, ali ističe da su izvršeni određeni propusti u postupku.
Naime, budući da se predlaže dodjela srebrnih plaketa Grada Čabra tvrtkama, smatra da je trebala biti uključena i

1

Šumarija Tršće osim ako nije utvrđena pasivnost Šumarije tijekom elementarne nepogode u pružanju pomoći.
Nadalje, postavlja pitanje iz kojeg razloga nije uvrštena Policijska postaja u Čabru budući je u postaji bio smješten
Stožer u vrijeme elementarne nepogode, Hitna služba, komunikacija, organizacija prijevoza osoba, pomoć
građanima i slično. Smatra da su predstavnici MUP-a i Ravnateljstva prvi reagirali na terenu u Čabru te su zaslužili
neku od javnih priznanja koje se dodjeljuju u 2014. Godini. Zaključuje da bi izostanak dodjele priznanja PP Čabar
moglo negativno odjeknuti izvan granica grada Čabra.
Postavlja dodatno pitanje da li je srebrna plaketa koja se dodjeljuje PD „Blječok“ Plešce priznanje samom
pustnom društvu ili priznanje mladima sa područja Plešci koji su sudjelovali u čišćenju ceste za vrijeme elementarne
nepogode, na što odmah dobiva odgovor da je to priznanje mladima iz Plešci koji su se organizirali unutar PD
Blječok Plešce na čišćenju ceste.
Vijećnik Antun Turk, pozdravlja prisutne, slaže se sa prijedlogom Odluke, također se slaže i sa primjedbom
vijećnice Vazme Malnar koja se odnosi na dodjelu javnog priznanja Šumariji Tršće i PP Čabar, izražava neslaganje
sa vrstama priznanja koja se dodjeljuju. Naime, postavlja pitanje da li se plakete dodjeljuju samo pravnim osobama ili
se one isto tako mogu dodjeljivati i fizičkim osobama. Budući da je Udruženje obrtnika grada Čabra predlagalo
dodjelu plakete Dražanu Žagaru i Dejanu Palčiću, postavlja pitanje nije li se u ovom slučaju mogla dodijeliti srebrna
plaketa umjesto godišnje nagrade.
Vijećnik Željko Erent, postavlja pitanje Gradonačelniku o tome koje su osobe do današnjeg dana primile
najveće javno priznanje koje se dodjeljuje u Gradu Čabru, nakon čega je utvrđeno da su to mons. Ivoslav Linić te
slikar Vilim Svečnjak, te zaključuje da župan Zlatko Komadina nije svojim radom zadužio Grad Čabar da bi mu se
mogla dodijeliti Plaketa počasnog građanina.
Sanja Janeš obrazlaže vijećnicima da je za dodjelu javnih priznanja bio raspisan javni poziv na koji su svi
imali priliku prijaviti svoje prijedloge, te da je Odbor postupio temeljem zaprimljenih prijedloga. Poziva sve da se
idućih godina aktivnije uključe u postupak dodjele javnih priznanja.
Gradonačelnik ponavlja tijek postupka koji je propisan Odlukom o priznanjima grada Čabra te dodaje da i
Gradsko vijeće ima priliku na ovoj sjednici, predložiti eventualnu dopunu ili izmjenu samog prijedloga Odluke o
dodjeli javnih priznanja u 2014. Godini koja je predmet ove točke dnevnog reda. Najavljuje da već postoji namjera
iskazivanja godišnje zahvale koja će se krajem godine dodijeliti PP Čabar kao i Gradu Puli i drugima koji su tijekom
elementarne nepogode i nakon toga pomagali novčano i na drugi način. Pojašnjava pitanje vezano uz Šumariju
Tršće te ističe da u vrijeme nepogode nisu imali uopće zaposlenih radnika koji bi mogli pružati potrebnu pomoć na
raščišćavanju srušenih drveća.
Predsjedavajući predlaže da se pristupi glasovanju za svako pojedinačno javno priznanje iz članka 1.
Odluke.
Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Većinom vijećnika – deset (10) vijećnika ZA, uz dva (2) vijećnika SUZDRŽANA, prihvaća se Odluka o
dodjeli Plakete počasnog građanina Županu Zlatku Komadini.
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o dodjeli Plakete za životno djelo Slavku
Malnaru
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o dodjeli Zlatne plakete Grada Čabra
Vatrogasnoj zajednici grada Čabra.
Na amandman vijećnice Vazme Malnar : da se Policijskoj postaji Čabar dodjeli Srebrna plaketa Grada
Čabra, vijećnica Ivanka Turk moli vijećnike da se dodjela javnih priznanja ne „razvodni“ do razine da se svakom
pojedinom građaninu grada Čabra dodjeljuje neka nagrada budući da smo svi zaslužni za pomoć u elementarnoj
nepogodi. Nadalje obrazlaže da niti Domu zdravlja nije dodijeljeno javno priznanje, a svi znaju koliko i na koji način
su pružali pomoć u elementarnoj nepogodi.
Vijećnik Leo Jelenc predlaže da se pristupi glasovanju za navedeni amandman.
Sa pet (5) glasova ZA, te sedam (7) glasova PROTIV, ne prihvaća se prijedlog amandmana na točku IV,
članka 1. Odluke: da se Policijskoj postaji Čabar dodjeli Srebrna plaketa Grada Čabra.
Vijećnik Antun Turk podnosi amandman na točku IV. I V. iz članka 1. Odluke da se Dražanu Žagaru iz Tršća
i Dejanu Palčiću iz Gerova, umjesto Godišnje nagrade, dodijeli Srebrna plaketa Grada Čabra.
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Sa jednim (1) glasom ZA, te jedanaest (11) glasova PROTIV, ne prihvaća se prijedlog amandmana na točku
IV. I V. iz članka 1. Odluke da se Dražanu Žagaru iz Tršća i Dejanu Palčiću iz Gerova, umjesto Godišnje nagrade,
dodijeli Srebrna plaketa Grada Čabra.
Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2014. godini se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Gradonačelnik razlaže polugodišnje izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2014. Napominje da je glavna tema u
proteklom razdoblju bez sumnje elementarna nepogoda iz veljače 2014. te aktivnosti koje su poduzimane nakon toga
u pomoći na ublažavanju šteta. Ističe da mu je namjera iznijeti aktivnosti koje je gradska uprava obavljala glede
drugih tema od značaja za grad Čabar. Navodi da se glavna preokupacija u proteklom razdoblju odnosi na najavljeni
gubitak statusa brdsko planinskog područja te obveze koje su utvrđene novim sustavom gospodarenja otpadom u
RH. Objašnjava tijek aktivnosti koje su poduzimane na koordinacijama načelnika i gradonačelnika Gorskog kotara sa
Županom, predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU , Vlade RH i Ureda predsjednika RH. O
sustavu gospodarenju otpadom izvještava o organizaciji novog komunalnog društva, izradi projektne dokumentacije
za sanaciju i zatvaranje odlagališta Peterkov Laz, postupcima nabave dvaju specijalnih komunalnih vozila za prijevoz
komunalnog otpada, projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta, nabava posuda za odvajanje otpada za kućanstva,
a sve u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša. U nastavku izvještava o tijeku radova na IPARD projektu ceste
Kasarne u Gerovu, suradnji Hrvatskih voda, KD Čabranka d.o.o. i Grada Čabra na projektima izgradnje uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda naselja Prezid i Tršće. U planu je prijava projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda Prezida, Tršća i Gerova na natječaj nadležnog Ministarstva. Izvještava i o saniranju šteta na vodovodnoj
infrastrukturi u suradnji sa Hrvatskim vodama te tijeku postupka javne nabave za modernizaciju javne rasvjete na
području grada Čabra. Zaključuje da je u cijelom sustavu Grada Čabra te pravnih osoba u vlasništvu grada, u
proteklom razdoblju ishođeno iz više izvora preko 5 milijuna kuna vanjskih sredstava. Napominje da izvještaj sadrži i
podatke ustanova i pravnih osoba u vlasništvu grada Čabra. Posebno se osvrće na situaciju u vrtićima gdje se zbog
većeg broja djece pojavljuje potreba dodatnog zapošljavanja odgajatelja. Najavljuje namjeru izrade projekta za
izgradnju centralnog i jedinstveno cjelodnevnog vrtića za područje grada Čabra. Dodatno, upoznaje vijećnike da će u
budućem razdoblju biti smanjen broj intervencija zaključcima gradonačelnika za financiranje i pomoći iz Proračuna
grada Čabra budući će se sve aktivnosti i rashodi morati detaljnije isplanirati.
Predsjedavajući otvara raspravu
Vijećnik Željko Erent, izražava svoje mišljenje da je puno toga rečeno ali da se na terenu ne vide nikakvi
rezultati, posebice u infrastrukturi grada Čabra te samom održavanju infrastrukture i javnih površina. Traži detaljnije
obrazloženje o projektima koji su bili planirani i započeti ali su stali, a u interesu su grada Čabra.
Vijećnik Leo Jelenc napominje da gradonačelnik u svom izlaganju nije spomenuo Dom za starije u Gerovu,
na što odmah dobiva odgovor da će to biti predmetom naredne točke dnevnog reda.
Gradonačelnik, smatrajući da se vijećnik Željko Erent odnosi na projekte koje na području grada Čabra
izvode naručitelji Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i drugi, obrazlaže slijedeće. Projekt izgradnje uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda u Prezidu će se nastaviti čim se ishode suglasnosti od strane nadležnih tijela
Republike Slovenije, na koje okolnosti se ne može utjecati. Nadalje, daje informaciju o pripremi asfaltiranja ceste
Kozji Vrh – Prezid od strane Hrvatskih cesta, čim to dozvole vremenski uvjeti. Također daje informaciju o pripremama
na asfaltiranju ceste Crni Lug – Delnice što je također bitno za grad Čabar. Daje informaciju o zaustavljanju radova
na cesti Hrvatsko – Ložac iz razloga što je izvođač radova „propao“ te je iz tog razloga, naručitelj Hrvatske ceste
morao izvršiti novi postupak javne nabave za te radove. Situacija koja se veže za prijave projekata obnove sakralnih
objekata i njihovo neodobravanje od strane Ministarstva kulture, objašnjava činjenicom da u protekloj godini nisu
dodijeljena sredstva nikome što je vjerojatno posljedica upućivanja na indeks razvijenosti te se pomoći daju na druga
mjesta drugim lokalnim samoupravama.
Predsjednik Gradskog vijeća Josip Malnar se slaže sa primjedbama vijećnik vezano uz održavanje javnih
površina i prometnica, koje se odnosi na čišćenje i košenje trave, budući da za te radove nisu potrebne vanjske
suglasnosti, a naselja je potrebno održavati čistima i urednima.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
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Većinom vijećnika – deset (10) vijećnika ZA, uz dva (2) vijećnika SUZDRŽANA, prihvaća se Polugodišnje
izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014.
Polugodišnje izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. se prilaže zapisniku pod AD 2.) i
čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Gradonačelnik daje informaciju o tijeku postupka ugovaranja javno privatnog partnerstva za izgradnju Doma za
starije osobe na lokaciji Kasarne u Gerovu te o nizu drugih aktivnosti koje su povezane sa samim projektom kao što
je to izgradnja ceste iz IPARD programa te nadalje objašnjava probleme koji su nastali nakon neishođenja bankarske
garancije privatnog partnera koja je uvjet za nastavak suradnje i izvršenje samog ugovora. Nakon višekratnog
produženja roka za dostavu bankarske garancije nema značajnijih pomaka niti naznake da će privatni partner izvršiti
svoju obvezu. Budući da nakon više od godine i pol dana nema naznaka da će bankarska garancija biti ishođena,
stekli su se uvjeti da se raskine ugovor o javno privatnom partnerstvu. Nadalje upoznaje vijećnike da je privatni
partner nakon posljednjih pismenih upozorenja, a neposredno prije ove sjednice Gradskog vijeća zamolio još jedno
produženje roka za dostavu bankarske garancije budući su pri samom kraju sa ishođenjem bankarske garancije.
Nastavno rečenome, izražava svoje mišljenje da se eventualno produži rok za još tridesetak dana, no upozorava da
treba ozbiljno razmišljati o tome da i nakon proteka dodatnog roka, privatni partner neće ispuniti svoje obveze te će
se, ukoliko i dalje postoji volja da se ovaj projekt izvede, morati ponoviti cijeli postupak traženja novog partnera.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Vijećnik Željko Erent iznosi mišljenje da bi se trebalo raskinuti ugovor bez odugovlačenja budući da je u prijašnjem
mandatu uloženo previše vremena za dovođenje ovakvog projekta do ove faze. Nastavlja, trebalo bi bez odgode
raspisati novi i to međunarodni postupak javne nabave na kojem će se zasigurno javiti kvalitetni investitori.
Josip Malnar predlaže da se uvažavajući sve rečeno, pismenoj zamolbi privatnog partnera za produženjem roka te s
namjerom da se iskaže dobra namjera Grada Čabra, izmijeni prijedlog Odluke na način da se produži rok zaključno
do 15. listopada 2014. godine nakon čega se ovlašćuje gradonačelnik da bez potrebe daljnje odluke Gradskog vijeća
grada Čabra, pokrene postupak raskida Ugovora o javno-privatnom partnerstvu.
Vijećnica Vazma Malnar podržava mišljenje da se ovaj ugovor raskine, navodeći da se već godinama radi na
provedbi projekta Doma za starije u Gerovu, a s obzirom na važnost koju projekt ima za grad Čabar i učinke koje bi
proizveo na zaposlenost, stariju populaciju s područja grada Čabra da se ozbiljno razmotri produženje roka do 15.
listopada 2014.
Gradonačelnik iznosi činjenicu da su sva protekla produženja samo iskaz dobre volje grada Čabra prema privatnom
partneru budući su svi svjesni težine provođenja novog postupka za odabir privatnog partnera.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se izmijenjeni prijedlog Odluke o raskidu ugovora o
javno-privatnom partnerstvu koja glasi:
Temeljem članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), sukladno Ugovoru
o javno-privatnom partnerstvu (KLASA: 550-06/12-01/01, URBROJ: 2108-03/01/412-30 od 20. veljače 2013. godine),
Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 04. rujna 2014. godine donijelo je sljedeću:
ODLUKU
o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu
Članak 1.
„CASA VITA“ d.o.o. Gerovo, Snježnička 44, kao privatnom partneru za investicijski projekt Dom za starije i
nemoćne osobe Gerovo, daje se konačan i neodgodiv rok za dostavu bankarske garancije (sukladno članku 72.
Ugovora o javno-privatnom partnerstvu) do dana 15. listopada 2014. godine.
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Članak 2.
Ukoliko privatni partner do navedenog roka ne dostavi traženu bankarsku garanciju, ovlašćuje se gradonačelnik
grada Čabra da bez potrebe daljnje odluke Gradskog vijeća grada Čabra, pokrene postupak raskida Ugovora o
javno-privatnom partnerstvu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov
sastavni dio.
Sjednicu opravdano napuštaju vijećnici Željko Erent i Vidoslav Žagar.
AD 4.)
Željko Loknar, direktor Turističke zajednice grada Čabra, pozdravlja prisutne te ih upoznaje sa sadržajem materijala
koji su zaprimili uz poziv za 9. Sjednicu Gradskog vijeća te predlaže da se u izlaganju koncentrira na najavljeni novi
Zakon kojim će se regulirati turističke zajednice na području RH, izražava svoje mišljenje da je upitna daljnja
opstojnost Turističke zajednice grada Čabra. U nastavku upoznaje prisutne sa novinama iz prijedloga Zakona koje se
odnose na ukidanje Županijskih turističkih zajednica te osnivanje deset (10) regionalnih turističkih zajednica i sustav
financiranja temeljem izvornih prihoda koji će zaključuje zasigurno biti razlogom zatvaranja Turističkih zajednica
kakve su do sada postojale. U nastavku izlaže financijsko izvješće za prvo polugodište. Zaključuje da iz Proračuna
grad Čabra do mjeseca kolovoza, Turistička zajednica nije dobila nikakva sredstva za programske aktivnosti.
Sredstva koja su dobivena nakon toga većim dijelom su služila za pokrivanje dugova iz prijašnjih razdoblja.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Sanja Janeš, prvenstveno zahvaljuje što su napokon pripremljeni materijali ovakve vrste za Gradsko vijeće budući je
osobno na opetovana pitanja građana i nezadovoljstvo radom, u više navrata tražila raspravu o radu Turističke
zajednice grada Čabra. Nastavlja da je osobno istražila način rada i djelatnost turističkih zajednica te namjerava
iznijeti svoje primjedbe koje nemaju cilj negativne kritike već joj je želja da se poboljša rad i rezultati u turizmu na
području grada Čabra. Iznosi da iz osobnog iskustva sa drugih područja RH može potvrditi da je moguće polučiti
bolje rezultate, osim onih koje postižu pojedinci i udruge na području grada Čabra svojim osobnim zalaganjem. Daje
primjedbu na izvješće koje je zaprimljeno u materijalima budući ono predstavlja sam o popis određenih aktivnosti te
nedostaje financijsko izvješće u pisanom obliku. Smatra da financijsko izviješće treba pratiti Plan koji je trebao biti
napravljen krajem protekle godine. Iznosi svoju analizu temeljem Izvješća za 2013. godinu te polugodišnjeg izvješća
za 2014. godinu. Zaključuje da nedostaje koordinacija svih aktivnosti te pokazatelji uspješnosti. Iznosi primjedbu na
neažurnost internetskih stranica na kojima se mogu dobiti informacije o aktivnostima. Najavljuje da će pismenim
putem gradonačelniku, iznijeti svoje mišljenje o ostalim pitanjima koje se odnose na rad Turističke zajednice.
Podnosi zahtjev da se na naprijed navedena pitanja i primjedbe iz svog izlaganja, izradi pismeno očitovanje
Turističke zajednice grada Čabra.
Vijećnica Vazma Malnar iznosi svoje mišljenje da najviše aktivnosti koje se odnose na turističke aktivnosti na
području grada Čabra, potiču upravo udruge. Navodi primjer rada Udruge žena „Goransko srce“. Smatra da nema
dovoljno koordinacije i komunikacije sa Turističkom zajednicom te iznosi svoje mišljenje da u svakom slučaju treba
poboljšati rad Turističke zajednice. Zaključuje da bi se financijska sredstva mogla dodijeliti udrugama za svoje
programe budući da postižu najveće rezultate u promociji grada Čabra i poticanju turističkih aktivnosti.
Željko Loknar odgovara da će na sva pitanja naknadno dogovoriti ali napominje da s obzirom na raspoloživa
financijska sredstva kojima raspolaže Turistička zajednica za svoj rad te u uvjetima dugovanja za provedene
aktivnosti u proteklim razdobljima, nije moguće polučiti bolje rezultate od iznesenih.
Predsjednik Gradskog vijeća moli da Turistička zajednica u suradnji sa gradonačelnikom sagleda raspravu koja je
provedena temeljem izvješća o radu te zaključuje da svi na području grada Čabra očekuju bolje rezultate u turizmu,
inovativnost u pristupu, navodi primjer rasprava koje se vode o radu Turističke zajednice grada Delnica.
Gradonačelnik iznosi svoje nezadovoljstvo sa zakonskom regulativom vezanom uz sastav Turističkih vijeća budući
se u konačnosti imenuju osobe koje u pravilu nemaju interes za poboljšanje rada i promociju turizma. Smatra da je
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na ovoj sjednici izvršen izuzetak budući da direktor Turističke zajednice ima obvezu o radu izvješćivati
gradonačelnika koji bi nastavno trebao o izvješću dati informacije Gradskom vijeću. Izražava zadovoljstvo sa
provedenom raspravom koja bi mogla usmjeriti prema boljim rezultatima u turizmu na području grada Čabra.
Predsjednik Gradskog vijeća podržava prijedlog da se razmotri mogućnost usmjeravanja financijskih sredstava
udrugama budući da se iz izvješća i provedene rasprave može zaključiti da će u idućoj godini biti upitan rada same
Turističke zajednice s obzirom na predložene izmjene u novom Zakonu koje navode na zaključak da bi za cijelo
područje Gorskog kotara mogla opstati samo jedna Turistička zajednica. Smatra da bi u budućnosti Gradsko vijeće
moglo sudjelovati u politici razvoja turizma na području grada Čabra.
Na kraju rasprave Gradonačelnik pojašnjava da je projekt Adrenalinskog parka koji se gradi na privatnom zemljištu u
cijelosti projekt Turističke zajednice te predstavlja začetak novog pristupa u ponudi ljetnog turizma na ovom području.
Smatra da u ovom trenutku nisu rješivi problemi koji se odnose na imovinsko pravna i druga pitanja Skijališta Tršće i
objekta Brvnare podno skijališta.
AD 5.)
Alen Lipovac, ukratko obrazlaže prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku
poljoprivredu kojom se u mandatu od 1. listopada 2014. Godine do 30. rujna 2016. Godine, za predstavnika grada
Čabra u Upravno vijeće Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, imenuje Predrag
Janeš iz Gerova, Snježnička 32.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s deset (10) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdskoplaninsku poljoprivredu.
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu se prilaže zapisniku pod AD
5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Vijećnica Vazma Malnar, upoznaje prisutne da je 5. svibnja 2014. Godine Udruga žena Goransko srce uputila
protestno pismo predsjedniku RH, Uredu predsjednika Vlade RH, predsjedniku Sabora RH, županu PGŽ ,
gradonačelniku grada Čabra, uredništvu Novog Lista i Radiju Gorski kotar. U pismu je pojašnjena situacija
nezaposlenosti, situacija elementarne nepogode iz veljače 2014. godine. Nastavlja da je sredinom srpnja zaprimljen
odgovor predsjednika Sabora RH u kojem ističe da je o predmetno pitanje upućeno tijelima EU na daljnje
razmatranje, a odnosi se na sredstva EU Fondova za razvoj područja grada Čabra. Postavlja pitanje gradonačelniku
da li ima saznanja o tijeku postupka i rezultatima rješavanja pitanja pred tijelima EU.
U nastavku upućuje primjedbu Alenu Lipovcu, zapisničaru sa sjednica Gradskog vijeća, glede neobjavljivanja
materijala i zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća te moli da se ažurira internetska stranica grada Čabra u dijelu koji
se odnos na sjednice Gradskog vijeća. Upoznaje prisutne da često zaprima pitanja građana o radu na sjednicama te
smatra da bi se ažuriranjem materijala olakšao rad vijećnika te pružale transparentne informacije građanima. Smatra
da je potrebno objaviti sve podatke sa sjednica te pitanja koja postavljaju vijećnici budući da oni predstavljaju svoje
birače zbog kojih i sudjeluju u radu Gradskog vijeća.
Također, postavlja pitanje koje je zaprimila od građana, a odnosi se na autobusni prijevoz u 15,00 sati na relaciji
Gerovo-Tršće-Čabar.
Poziva sve prisutne na prigodno druženje koje će se održati u petak, 5. rujna 2014. godine u 17,00 sati pod nazivom
„Priča o jeseni“ u kući Malnar, Gorači - Žumpri , u sklopu programa obilježavanja Dana grada Čabra.
Vijećnik Antun Turk, postavlja pitanje zašto nije grad Čabar sudjelovao u programu sufinanciranja energetske obnove
kuća, budući su sve lokalne samouprave s područja Gorkog kotara sudjelovale u javnom pozivu. Postavlja pitanje da
li gradski službenici imaju previše posla te iz tog razloga nisu mogli poslati zahtjev.
Postavlja pitanje gradonačelniku o saznanjima koje ima o informacijama da će Gorski kotar dobiti sredstva EU
pomoći za ublažavanje elementarne nepogode 2014.
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Postavlja pitanje koje su mu uputili građani naselja Vode o peticiji koja je upućena gradu Čabru glede udarnih rupa
na prometnici prema Vodama.
Postavlja pitanje o nastavku aktivnosti na uređenju srušenog starog mosta u Malom Lugu budući predstavlja
opasnost za cestovni most na državnoj cesti u slučaju bujica.
Upućuje primjedbu da od mjeseca travnja nisu objavljeni zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se više pažnje posveti o uređenju teniskog igrališta u Tršću budući je
trenutno u neuporabljivom stanju.
Predlaže da se vijećnici donacijom jedne naknade sa sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća u iznosu od 200,00
kuna uključe u „akciju pomoći malom Mateju“ te da sredstva uplate na posebni račun koji je otvoren za ovu svrhu, a
sredstva se skupljaju za potrebe liječenja Mateja Malnara.
Gradonačelnik odgovara vijećnici Vazmi Malnar.
Ističe da je upoznat sa odgovorom predsjednika Sabora RH na protestno pismo, budući da je i koordinacija
gradonačelnika i načelnika Gorskog kotara odaslala slično pismo. Zaključuje da će se u narednom razdoblju, a
posebice na sjednicama Sabora RH vidjeti rezultati molbi i zaprimljenih odgovora.
Prihvaća primjedbu koja se odnosi na objavljivanje zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća ali pojašnjava prisutnima
da je svaki zapisnik predmet verifikacije na slijedećoj sjednici te je mišljenja da bi se on trebao objavljivati nakon
verifikacije. Također predlaže vijećnicima da se javnosti, sukladno tehničkim mogućnostima, omogući izravno tj.
uživo praćenje sjednica Gradskog vijeća na internetu putem „video streaminga“.
Upoznaje vijećnike sa problematikom organizacije prijevoza učenika i javnog linijskog prijevoza na području grada
Čabra te ističe da su u tijeku pregovori sa autoprijevoznikom Autotrans iz Rijeke budući da isti uvjetuje ukidanje
jutarnje linije za Čabar u 6,00 sati. U nastavku obrazlaže napore koje grad Čabar ulaže već godinama na
organizaciji prijevoza prije početka školske godine, problema u suradnji sa Autotransom i izdvojenim financijskim
sredstvima za sufinanciranje istog.
Gradonačelnik odgovara vijećniku Antunu Turku.
Objašnjava tijek javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša iz mjeseca ožujka koji se odnosio na energetsku
učinkovitost, te način na koji se zbog neplaniranih sredstava u Proračunima JLS, namjeravalo putem REA Kvarner
osigurati udio JLS u proračunima projekata. Budući da je grad Čabar mogao prema uvjetima kandidirati samo tri
korisnika, odustalo se od daljnjih aktivnosti. Nadalje upoznaje vijećnike da će projekt trajati do 2020 godine te je u
planu 2015. godine izvršiti edukaciju eventualnih korisnika s područja grada Čabra i kvalitetnije pripremiti
sufinanciranje u idućim razdobljima za veći broj korisnika.
Upoznaje vijećnike sa tijekom postupka ishođenja pomoći od strane Fonda za solidarnost EU i sredstvima koja su
najavljena ali upozorava vijećnike da obrate pozornost na moguće korisnike financijske pomoći, a odnosi se na
državne tvrtke i njihovu infrastrukturu (HEP, Hrvatske šume, Hrvatske ceste i sl.). Nastavlja da najavljena sredstva
Fonda za solidarnost nisu namijenjena fizičkim i pravnim osobama te JLS.
Budući da je cesta prema naselju Vode u nadležnosti Županijske uprave za ceste, gradonačelnik najavljuje da će o
tome kontaktirati nadležnu Upravu.
Prema informacijama kojima raspolaže od strane Hrvatskih cesta, iduće godine će se graditi novi most na državnoj
cesti D32 u Malom Lugu, a do kraja ove godine izvršiti će se čišćenje i uređenje lokacije urušenog strog mosta i
vodotoka.
Na kraju sjednice Predsjednik Gradskog vijeća upoznaje prisutne sa informacijama i prijedlozima o mogućnosti
naplate naknade za korištenje lokalnih cesta od strane Hrvatskih šuma i privatnih šumovlasnika te šumskog
doprinosa na privatne šume, ukoliko se za to steknu pravne osnove, a kao mogućih novih prihoda lokalne
samouprave koji bi pomogli u Proračunu grada Čabra.
Na kraju sjednice predsjedavajući zahvaljuje svim vijećnicima na radu, poziva sve prisutne da se odazovu
na organizirane programe povodom obilježavanja Dana grada Čabra „12. rujan“ te zaključuje sjednicu.
Zapisnik vodio:

Predsjednik
Gradskog vijeća:

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