REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
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KLASA: 021-05/12-01/09
UR. BROJ: 2108-01/1-12-2
ČABAR, 31. kolovoza 2012.

ZAPISNIK

s XXV. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održanoj dana 31. kolovoza 2012. godine u prostorijama
Gradske vijećnice s početkom u 11,00 sati.
NAZOČNI: Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Ivanka Turk, Marko Habjan,
Vidoslav Žagar, Irena Andlar, Dragan Katalinić, Zoran Krulić, Marijan Malnar, Kristijan Rajšel, Josip Šoštarić,
Krešimir Sandukčić.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Dragutin Vrus, Silvana Šebalj-Mačkić, Anton Štimac
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, Duško Kvaternik, zamjenik
gradonačelnika, Ivan Kvesić, prof., Zvonimir Lipovac, Marinko Krmpotić.
Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXV. sjednici Gradskog vijeća Grada Čabra,
pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovog zamjenika te prof. Kvesića, ravnatelja OŠ,
utvrñuje kvorum (nazočno 11, odnosno 12 vijećnika-u tijeku uvodne točke dnevnog reda sjednici se pridružio
vijećnik Krešimir Sandukčić) i daje na usvajanje zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj
dana 06. srpnja 2012. godine
Bez primjedbi, zapisnik je jednoglasno usvojen s jedanaest (11) vijećnika ZA.
Uvodno: Informacija o saznanjima o mogućem ukidanju pojedinih radnih mjesta u OŠ „Petar Zrinski“ Čabar.
Ivan Kvesić, uz uvodnu zahvalu što mu je omogućeno da iznese situaciju u školstvu, daje informaciju o
dostavi pravovremenog zahtjeva OŠ „Petar Zrinski“ Čabar da se i u ovoj školskoj godini omogući rad u 30
razrednih odjela, odnosno u obliku kao i do sada (vrijedi već od 1999. godine). Meñutim, od 30. srpnja ove godine
to je promijenjeno, odnosno od saznanja 16.kolovoza, kada je zaprimljen dopis preko Ureda državne uprave
upućenog od strane Ministarstva. Ističe da nije još pristigla službena Odluka. U nastavku daje pojašnjenje novog
ustroja-kombinacije razrednih odjela koji za posljedicu ima činjenicu da od ponedjeljka 5 učiteljica ostaje bez posla
i da svi učitelji predmetne nastave, koji su povezani s Prezidom, ostaju bez punog radnog vremena. Nadalje, daje
osvrt na sve aktivnosti i radnje koje su poduzimane u svrhu dostave pisama primjedbi na novi ustroj. Izražava
nezadovoljstvo što da danas nije dobiven niti jedan povratni odgovor i najavljuje šire informacije putem medija.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Željko Erent (ističe ranija naša učestala upozoravanja svim
nadležnim institucijama na specifičnosti ovog kraja, ističe dobre primjere ostvarenih kontakata u ministarstvima-uz
opasku da niti u jedan Zakon nije ugrañena specifičnost Gorskog kotara, daje primjedbu na sporost rada
ministarstava u tijeku korištenja godišnjih odmora, od članova GV traži oštru reakciju i prosvjed na predložene
mjere i stanje u školstvu i Čabru uopće, smatra da su predmetni prijedlozi novog ustroja sramota, predlaže
donošenje zaključka o neprihvaćanju i protivljenju prijedlogu novog ustroja, nastavak održavanja nastave prema
dosadašnjem modelu i preuzimanje obveza sufinanciranja viška radnih mjesta), Kristijan Rajšel (predlaže
donošenje konkretnog zaključka, održavanje tiskovne konferencije te isticanje stavova da se prema Čabru odnosi
isto kao i prema otocima-isti status), Zoran Krulić (predlaže donošenje zajedničkog i jedinstvenog zaključka ili
protesta kojim se osuñuje takvo ponašanje nadležnih), Vidoslav Žagar (predlaže pozivanje Župana i resornog
ministra u svrhu informiranja o ukupnom stanju u Čabru) i Krešimir Sandukčić (predlaže da Grad ne preuzme
obvezu sufinanciranja), Gradsko vijeće (jednoglasno s 12 vijećnika ZA) donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Ne prihvaća se prijedlog novog oblika preustroja razrednih odjela u O.Š. „Petar Zrinski“ Čabar.
2. Gradsko vijeće grada Čabra protivi se predloženom preustroju i traži da se i nadalje omogući
dosadašnji oblik rada u osnovnoškolskom obrazovanju na području grada Čabra.
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3. U slučaju inzistiranja na predloženoj organizaciji, Grad Čabar poduzet će sve daljnje potrebite i
legalne mjere i aktivnosti te prosvjede, sve do mjera zaprečavanja granica područja grada Čabra.
U nastavku sjednice, predsjednik GV daje na usvajanje sljedeći prijedlog Dnevnog reda:
1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Čabra za razdoblje od 2012.-2019.
godine.
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Čabra u 2012. godini.
3. Prijedlog Programa obilježavanja Dana grada Čabra „12. rujan 2012.“.
4. Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čabra.
5. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Bez primjedbi i drugih nadopuna, jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi
Dnevni red.
AD 1.)
Zvonimir Lipovac, daje obrazloženje svrhe donošenja predloženog Plana gospodarenja, ističe njegovu
usklañenost sa Zakonom o otpadu i Strategijama na nivou RH i PGŽ, daje pojašnjenje sadašnjeg stanja
gospodarenja otpadom, ističe obvezu gradonačelnika o godišnjem podnošenju izvješća na sjednicama GV, daje
pojašnjenje mjera koje će se poduzimati u svrhu poboljšanja gospodarenja otpadom (zeleni otoci, posude za
odlaganje otpada u domaćinstvima-selekcija otpada, edukacija, mini reciklažno dvorište, i dr
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, usvaja se Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada
Čabra za razdoblje od 2012. do 2019.
Odluka i Plan gospodarenja se prilažu zapisniku pod AD 1.) i čine njegov sastavni dio.
AD 2.)

Irena Andlar, u svojstvu člana Odbora za izbor i imenovanje GV, iznosi prijedlog imena osoba te naziva
udruga i tvrtki po vrstama javnih priznanja za 2012. godinu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2012. godini.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)

Zvonimir Lipovac, daje kratko pojašnjenje prijedloga Programa obilježavanja Dana grada Čabra s
navoñenjem termina pojedinih dogañanja.
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Kristijan Rajšel (daje primjedbu na vrijeme održavanja atletske
utrke), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Program obilježavanje Dana grada Čabra „12. rujan
2012.“.
Program se prilaže zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)

Zvonimir Lipovac daje kratko pojašnjenje svrhe prijedloga izmjene Odluke o osnivanju Stožera, kojom
se, temeljem obavijesti DUSZ, umjesto dosadašnje članice Lenjinke Jurčić-Mamilović u Stožer imenuje Željko
Šporer, Viši stručni savjetnik zu PUZS Rijeka.
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Bez rasprave, Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Izmjena Odluke o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Grada Čabra.
Izmjena Odluke se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.1.)

Kristijan Rajšel, vijećnik iz Čabra, postavlja pitanje čišćenja Paklenskog jarka, pitanje asfaltiranja cesta
(Tometi) i pitanje zbog čega su stalno otvorena vrata biodiska u Čabru
AD 5.2.)

Ivanka Turk, vijećnica iz Hriba, zahvaljuje se gradonačelniku za postavu tri rasvjetna tijela u Hribu, daje
opasku na način glasanja za priznanja.
AD 5.3.)

Marijan Malnar, vijećnik iz Tršća, upozorava na prestanak rada doktorice Lipovac u Tršću, smatra da je
potrebno iznaći zamjenu (predlaže, ukoliko se dogodi da Tršće ostane bez doktora, da ista doktorica i nadalje
radi a da njezin rad sufinancira Grad), daje primjedbu na način izgradnje komunalne infrastrukture u pogledu
usaglašenosti iskopa i asfaltiranja pojedinih radova te postavlja pitanje nadzora, daje primjedbu na poklopce šahti
uz glavnu prometnicu, postavlja pitanje puštanja vodovoda u Gerovu.
AD 5.4.)

Zoran Krulić, vijećnik iz Tršća, traži pisano izvješće o poduzetim aktivnostima na nivou mjesta Tršća a
koje su dogovarane na zajedničkom sastanku kod gradonačelnika.
Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, najavljuje izmjenu Proračuna do kraja mjeseca rujna, potvrñuje
radove krpanja nerazvrstanih cesta, daje informaciju o načinu odabira nadzornih osoba putem JN, daje
pojašnjenje načina rada i realizacije investicija u grañevinarstvu, ističe da za sada nema izmjena u zdravstvenom
standardu na području grada Čabra, potvrñuje dogovorene i planirane radove u mjestu Tršću.

Zapisnik vodio:
Zvonimir Lipovac, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zdravko Tomac v.r.
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