ZAPISNIK s XXVII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra održane 21.11.2012. godine - ISPRAVAK
Sukladno primjedbi na zapisnik vijećnika Kristijana Rajšela s 28. sjednice Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca
2012. godine, objavljuje se ispravak u dijelu točke AD.2) zapisnika kako slijedi:
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/11
UR. BROJ: 2108-01/1-12-2
ČABAR, 21. studenog 2012.

ZAPISNIK

s XXVII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održanoj dana 21. studenog 2012. godine u
prostorijama Gradske vijećnice s početkom u 11,30 sati.
NAZOČNI: Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Ivanka Turk, Marko Habjan,
Vidoslav Žagar, Zoran Krulić, Marijan Malnar, Kristijan Rajšel, Josip Šoštarić, Anton Štimac, Dragutin Vrus,
Silvana Šebalj-Mačkić.
OPRAVDANO NENAZOČNI: Irena Andlar, Dragan Katalinić, Krešimir Sandukčić.
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, Duško Kvaternik, zamjenik
gradonačelnika, Alen Lipovac, Lidija Ikasović, Zvonimir Lipovac, Marinko Krmpotić.
Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXVII. sjednici Gradskog vijeća Grada
Čabra, pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovog zamjenika, djelatnike Gradskih
službi i predstavnika medija, utvrñuje kvorum (nazočno 12 vijećnika), i daje uz nadopunu - iza točke 2. slijedi
točke 3. koja glasi: Izvješće o postupanju po preporuci Državnog ureda za reviziju, a prvobitno predložena
točka 3. postaje točka 4., na usvajanje sljedeći prijedlog Dnevnog reda:
- verifikacija i usvajanje zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj dana 28. rujna
2012. godine
1. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana PGŽ.
2. Prijedlog Odluke o ustupanju poslova komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na
području grada Čabra.
3. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Bez primjedbi i drugih nadopuna, jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi
Dnevni red.
U nastavku sjednice daje se na usvajanje zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održanoj
dana 28. rujna 2012. godine.
Bez primjedbi, zapisnik je jednoglasno usvojen s dvanaest (12) vijećnika ZA.
AD 1.)

Alen Lipovac, pročelnik JUO grada Čabra, daje pojašnjenje i osvrt na materijale dostavljene u
elektroničkom obliku. Daje informaciju o novinama u županijskom Planu (npr. detaljno navoñenje lokacija i
površina za turističke namjene), ističe potrebu usklañivanja lokalnih prostornih planova i županijskog plana te
preispitivanje poslovnih i turističkih zona. Daje informacije o svim dosadašnjim radnjama i tijeku rasprave i
primjedbama Grada Čabra na Nacrt konačnog prijedloga PP PGŽ, iz kojih izdvaja novu kategoriju grañevinskih
područja – grañenje izvan grañevinskog područja (na grañevinskom zemljištu i grañenje na zelenim površinama),
naglašava mogućnost grañenja za ostale namjene i sportsko-rekreacijske namjene (navodi primjer područja
Lividrage), nadalje, daje pojašnjenje i ostalih priloženih tablica (područja ugostiteljsko-turističke namjene i zone
koje se priključuju naselju te zone povremenog stanovanja u izdvojenim dijelovima naselja), ističe povoljnost
uvjeta za grañenje, daje pojašnjenje stanja odlagališta Peterkov Laz, daje informaciju o rokovniku i predviñenim
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radnjama (javne rasprave) za donošenje PP grada Čabra, predlaže donošenje pozitivnog mišljenja na Nacrt
konačnog prijedloga Prostornog plana PGŽ.
Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli: Kristijan Rajšel (postavlja pitanje interesa Županije za
odlagalište Peterkov Laz, postavlja pitanje prednosti i nedostataka predviñenog Parka prirode dolinom Kupe i
Čabranke), Silvana Šebalj-Mačkić (postavlja pitanje načina reguliranja, zaštite i provjere 20% otpada koji se neće
reciklirati), Ivanka Turk (postavlja pitanje zone povremenog stanovanja na Hribu, postavlja pitanje mogućnosti
prodaje zemljišta u Vodama), Dragutin Vrus (smatra da postojeću zonu u Lividragi treba zadržati te pojačati
smještajne kapacitete, predlaže da se u Peterkovom Lazu ne dozvoli ništa, predlaže iznalaženje nove lokacije
(prema Klani), postavlja pitanje namjene Šegina?, postavlja pitanje legalizacije kuća u šumi), Zoran Krulić
(postavlja pitanje koju površinu zauzimanju postojeće proizvodne zone?), Alen Lipovac (daje pojašnjenja na
postavljena pitanja, Željko Erent (smatra da ne treba biti protiv svega, ističe svrhu izmjene Prostornog plana u
rješavanju sadašnjeg neodgovarajućeg stanja u cilju omogućavanja razvoja), Marijan Malnar (ističe da ima
mnogo divljih grañevina u šumi), Vidoslav Žagar (postavlja pitanje katastra ležišta mineralnih sirovina i prometne
povezanosti) i Anton Štimac (postavlja pitanje što slijedi iza dostavljenih primjedbi na PP PGŽ?), Gradsko vijeće
donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Nacrt
konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije.
Zaključak se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)

Lidija Ikasović, uz osvrt na provedbu javnog natječaja, daje obrazloženje prijedloga Odluke kojom se
poslovi komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra ustupaju poduzeću
„Protektor-Bandag.Katalinić“ Gerovo.
Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Kristijan Rajšel (u svojstvu predsjednika MO postavlja pitanje da
li će Erent čistiti ceste, odnosno zimsko čišćenje, izmeñu ostalog i Tomete?), Gradsko vijeće donosi sljedeću:
ODLUKU
Jednoglasno s dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Odluka o ustupanju poslova komunalne djelatnosti
zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra.
Odluka se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Zvonimir Lipovac da kratko pojašnjenje o postupanju po prijedlogu Državnog ureda za reviziju u svezi
gubitka prava na redovito financiranje iz Proračuna za nezavisnog vijećnika Marka Habjana. Ističe da je do dana
održavanja ove sjednice GV nezavisni vijećnik izvršio svoju obvezu sukladno naputku Državnog ureda za reviziju
te stoga nije potrebno donošenje Odluka o obustavi isplate. Naglašava obvezu gradonačelnika koji je dužan
Gradskom vijeću podnijeti izvješće o postupanju po dobivenoj preporuci, pa se stoga i podnosi ovo izvješće.
Rasprave po izvješću nije bilo.
AD 4.1.)

Ivanka Turk, vijećnica iz Hriba, postavlja pitanje sanacije šahte i ulaza ambulante Gerovo.

AD 4.2.)

Silvana Šebalj-Mačkić, vijećnica iz Čabra, postavlja pitanje načina rješavanja problematike koja nastaje
nakon dužih prekida električne energije.
AD 4.3.)
Dragutin Vrus, vijećnik iz Gerova, uz čestitke gradonačelniku na imenovanju za predsjednika Uprave FC,
postavlja pitanje koji se sve radovi u Gerovu namjeravaju dovršiti do nove godine, postavlja pitanje faza izgradnje
i načina financiranja kanalizacije i vodovoda.
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AD 4.4.)

Kristijan Rajšel, vijećnik iz Čabra, daje primjedbu na kvalitetu izvoñenja radova u Gerovu, predlaže
dobavu agregata za potrebe CVS-a.
AD 4.5.)
Vidoslav Žagar, vijećnik iz Prezida, upozorava na stanje ceste kod škole, postavlja pitanje voñenja
Zavičajne zbirke, postavlja pitanje u svezi razgovora gradonačelnika na temu djelovanja policije.
AD 4.6.)

Zoran Krulić, vijećnik iz Tršća, podsjeća na traženo pisano izvješće o poduzetim aktivnostima na nivou
mjesta Tršća a koje su dogovarane na zajedničkom sastanku kod gradonačelnika.
Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, daje informacije o poduzetim radnjama u svezi razgovora s
HEP-om te utvrñivanja pravne osnove za namirenje nastalih šteta (najavljuje i eventualnu mogućnost tužbi), daje
informaciju o tijeku radova u Gerovu, daje pojašnjenje o načinu ugovaranja poslova sukladno Javnoj nabavi,
načinu odabira nadzornog organa i postupaka tehničkih pregleda, daje informaciju o poduzetim radnjama u svezi
promjene načina i učešća Grada u sufinanciranju radova za vodovod Gerovo (kao rezultat razgovora s Hrvatskim
vodama-omjer financiranja iznosi 90:10%), najavljuje početak radova na II. fazi vodovoda i dovršetak radova za I.
fazu, ističe veličinu i obim radova u Gerovu (mora se premostiti za još jednu godinu), potvrñuje nužnost sanacije
ceste u Prezidu (usmeno daje zadaću Lidiji Ikasović), daje informaciju o osobi zaduženoj za Zavičajnu zbirku u
Prezidu (Lautar Petar), prihvaća prijedlog da sastanak s novom načelnicom PU organizira vijećnik Dragutin Vrus,
izjavljuje da ponovno stoji iza obveza preuzetih po realizaciji radova po MO (podsjeća Lidiju Ikasović na obveze).

Zapisnik vodio:
Zvonimir Lipovac, v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zdravko Tomac v.r.
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