REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/06
UR. BROJ: 2108-01/1-17-2
ČABAR, 28.09. 2017.
ZAPISNIK
s II. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 28. rujna 2017. godine u
prostoriji Gradske vijećnice s početkom u 15,00 sati.
NAZOČNI: Vazma Malnar, Vesna Kovač, Martin Kvaternik, Berislav Kvesić,
Ivanka Križ, Alain-Stojan Leskovar, Alen Malnar, Antun Malnar, Antonio Milošević, Denis
Turk, Marineta Turk, Sanja Janeš
OPRAVDANO NENAZOČNI: Gregor Tušek
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Ivana Lakota,
zamjenica gradonačelnika, Alen Lipovac, Marija Janeš
Vazma Malnar, predsjednica Gradskog vijeća, predsjedava II. sjednici Gradskog
vijeća grada Čabra, pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu
zamjenicu, izvjestitelje, utvrđuje kvorum (nazočno dvanaest (12) vijećnika). Obraća se
vijećnicima sa nekoliko prigodnih riječi uoči 2. radne sjednice Gradskog vijeća te moli
vijećnike za konstruktivnu raspravu i međusobno uvažavanje.
Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red sa izmjenama i dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa I. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane
dana 24. kolovoza 2017. godine
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. g.
- izvjestiteljica: Marija Janeš
2. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
- izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
3. Prijedlog Zaključka o donošenju plana zaštite od Požara za područje Gorskog kotara
- izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
4. Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika na području grada Čabra
- izvjestiteljica: Ivana Lakota
5. Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
- izvjestiteljica: Ivana Lakota
6. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Čabra u 2016. g.
- izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
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7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Čabra od
2017. do 2020. godine
- izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel
8. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Većinom glasova, sa jedanaest (11) vijećnika ZA i jedan (1) vijećnik SUZDRŽAN, prihvaća
se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa I. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 24.
kolovoza 2017. godine.
Vijećnik Martin Kvaternik ističe grešku u zapisniku sa I. sjednice u točki AD 1) te moli za
ispravak na način da se navod o glasovanju „sa devet (9) vijećnika ZA i tri (3) vijećnika
SUZDRŽANA“ mijenja te glasi: „sa devet (9) vijećnika ZA i tri (3) vijećnika PROTIV“.
Vijećnik Alain-Stojan Leskovar ističe da nije zaprimio odgovor na pitanje koje je postavio na
prethodnoj sjednici Gradskog vijeća.
Većinom glasova, sa jedanaest (11) vijećnika ZA i jedan (1) vijećnik SUZDRŽAN, usvaja se
zapisnik sa I. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 24. kolovoza 2017. godine uz
uvažavanje ispravka.
AD 1)
Izvjestiteljica Marija Janeš iznosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za
2017. g. Ističe da predmetni Izvještaj nije prijedlog već Izvještaj koji je kao takav dostavljen u
Ministarstvo financija. Objašnjava sadržaj dostavljenih materijala. Objašnjava Izvještaj.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Malnar Alen postavlja pitanje za dodatno pojašnjenje stavki na stranicama 23 i 24 materijala
stavke 3522 i 323 koje se odnose na subvencije trgovačkim društvima i rashode za usluge.
Gradonačelnik odgovara da se te stavke odnose na subvenciju KTD Čabar za djelatnosti
odlaganja otpada te za usluge izrade projekata (dom kulture u Čabru) i nekih drugih
dokumenata. Dodatno obrazlaže prijavu projekta doma kulture u Čabru na Mjeru 7.4.1.
Marija Janeš dodatno obrazlaže pojedine stavke rashoda. Gradonačelnik također objašnjava
vijećnicima da ovo polugodišnje izvješće ne daje pravu sliku Proračuna za godinu te da će se
tek u godišnjem obračunu Proračuna vidjeti pravo stanje financija tj. prihoda i rashoda.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA i pet (5) vijećnika SUZDRŽANA,
prihvaća se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. g .
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Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. g .se prilaže
zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
Gradonačelnik iznosi Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj –
lipanj 2017. Godine. Objašnjava način izrade izvješća, teme koje se obrađuju te subjekte koji
su obuhvaćeni izvješćem.
Tijekom izlaganja, vijećnica Sanja Janeš postavlja pitanje o budućoj namjeni skijališta u
Tršću s obzirom da je na skijalištu uređena staza za brdski biciklizam, na što Gradonačelnik
obrazlaže namjenu i buduće upravljanje skijalištem putem Goranskog sportskog centra, koje
će putem svog osnivača PGŽ, ulagati u buduće projekte vučnica i slično.
Predsjedavajuća otvara raspravu te moli vijećnike da se pridržavaju reda na sjednici prilikom
izvješćivanja po točkama dnevnog reda.
Vijećnik Alen Malnar moli da mu se dostavi odgovor nadležnog tijela po kojemu KD
Čabranka d.o.o. nije uspjelo na natječaju za EU sredstva za projekt uređaja za pročišćavanje
Prezid te naglašava da svojim znanjem i iskustvom može pomoći u rješavanju takvih problem.
Također naglašava da bi se eventualnim sagledavanjem Strategije razvoja Grada Čabra mogla
naći rješenja za navedeni problem.
Gradonačelnik obrazlaže način bodovanja na predmetnom natječaju.
Vijećnik Alen Malnar iznosi svoj komentar da u pisanom izvješću nije opazio podatak ili
mjere koje su eventualno poduzete kako bi se poduzetnicima s područja Grada Čabra olakšalo
poslovanje ili poboljšali uvjeti poslovanja.
Gradonačelnik odgovara da nema ovlasti izravno se miješati u poslovanje privatnog sektora
veća da svojim aktivnostima poboljšava komunalnu infrastrukturu i slično na području Grada
Čabra, iznosi primjer ceste „Kupske magistrale“ koja će jednog dana olakšati prijevoz roba,
nadalje da pomaže tvrtkama koje se kandidiraju na EU natječaje i traže sufinanciranje kamate
na kredite pri PGŽ i slično.
Antun Malnar napominje da Strategija Grada Čabra sadrži mjere kojima bi Grad Čabar
eventualno mogao pomoći poduzetnicima te naglašava da stanovnicima ovog kraja treba
posebno pomoći u smislu edukacija te usmjeravanja u pojedinim granama poduzetništva, u
čemu bi Grad Čabar mogao puno učiniti bez izdvajanja visokih financijskih sredstava.
Gradonačelnik naglašava da Grad Čabar „vuče“ obveze još iz 2008 godine kada se pomoglo
poduzetnicima subvencijama kamata za kredite.
Vijećnik Alain-Stojan Leskovar naglašava oprez prilikom nastavka projekta pročišćavanja
otpadnih voda u Prezidu budući da postoji sumnja u stanje izgrađene kanalizacijske mreže, da
danas postoje bolji načini obrade otpadnih voda uz puno manje troškove.
Gradonačelnik odgovara da je svjestan da će stavljanje u funkciju sustava pročišćavanja
otpadnih voda u Prezidu prouzročiti velike troškove za stanovnike te da je to više puta
naglašavao i prije svog mandata, alternativa je odbacivanje postojećeg sustava i traženje
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novog rješenja. Nastavlja sa informacijama o budućim natječajima na koje će se prijaviti
projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tršću i Prezidu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA i pet (5) vijećnika SUZDRŽANA,
prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017.
godine.
Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017.
godine se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog Zaključka o donošenju plana zaštite od Požara za područje
Gorskog kotara. Naglašava da je Plan rezultat suradnje svih goranskih jedinica lokalne
samouprave.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Zaključka o
donošenju plana zaštite od Požara za područje Gorskog kotara.
Zaključak o donošenju plana zaštite od Požara za područje Gorskog kotara se prilaže
zapisniku pod AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Zamjenica gradonačelnika Ivana Lakota iznosi Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika
na području grada Čabra.
Predsjedavajuća 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 mrtvozornika na području grada Čabra.
Odluka o imenovanju mrtvozornika na području grada Čabra se prilaže zapisniku pod
AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
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AD 5.)
Zamjenica gradonačelnika Ivana Lakota iznosi Prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca
porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Antun Malnar predlaže da se ubuduće slični prijedlozi za imenovanje prezentiraju vijećnicima
koji bi na taj način mogli raspraviti i eventualno dati neke druge prijedloge osoba za
imenovanje.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Zaključka o
imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.
Zaključak o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci se
prilaže zapisniku pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
Ivanka Križ napušta sjednicu u 16:09 sati.
Ivanka Križ se vraća na sjednicu u 16:11 sati.
AD 6.)
Gradonačelnik iznosi Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada
Čabra u 2016. g.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja na području grada Čabra u 2016. g.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Čabra u 2016. g. se
prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Gradonačelnik iznosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
grada Čabra od 2017. do 2020. godine.
AD 8.)
Alain-Stojan Leskovar postavlja pitanje Gradonačelniku, na koji način se priprema za
sudjelovanje u radnoj skupini za donošenje novog Zakona o brdsko-planinskim područjima
budući se radi o izuzetno važnom Zakonu za Grad Čabar.
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Marineta Turk naglašava da u DVD Tršće nisu registrirana vozila Mazda i DAF te da, prema
saznanjima, Vatrogasna zajednica odbija uplatiti DVD-u Tršće sredstva za registraciju i druge
troškove istih.
Antun Malnar postavlja pitanje za informaciju o napretku programa „Zaželi“ u Gradu Čabru,
zatim izražava nezadovoljstvo djelatnica programa Pomoći i njege u kući zbog učestalog
kašnjenja plaća, postavlja pitanje obračuna komunalne naknade te na temelju toga i vodnog
doprinosa te predlaže da se obračun vrši prema „starom načinu“ sve dok se ne završi
cjelokupna izmjera na cijelom području Grada Čabra. Naglašava loše stanje oborinske
odvodnje u Tropetima koja loše utječe na okolno privatno zemljište.
Alen Malnar postavlja pitanje koje opetovano postavlja i još nije dobio odgovor, a odnosi se
na dječju olimpijadu.
Također izražava svoje mišljenje da prethodni Zakon o brdsko-planinskim područjima nije
bio dobar budući je uključivao i neke jedinice lokalne samouprave kojima nije mjesto u
brdsko-planinskom području te izražava nadu da se isti slučaj neće ponoviti u novom Zakonu
koji bi se trebao odnositi samo na Gorski kotar.
Predsjedavajuća Vazma Malnar čita pismenu reakciju na ponašanje određenog službenika
gradske uprave te umoljava gradonačelnika i zamjenicu gradonačelnika da upoznaju sve
službene osobe u Gradu Čabru o Kodeksu ponašanja javnih službenika i namještenika.
Pročelnica JUO Grada Čabra, Marija Janeš moli da se, sva eventualna saznanja o
nepravilnostima u radu i ponašanju gradskih službenika, prijave njoj osobno, radi daljnjeg
postupanja.
Gradonačelnik odgovara:
Obrazlaže sastav i osobna saznanja o radnoj skupini za Zakon o brdsko-planinskim
područjima. Slaže se sa prijedlogom da se o toj temi posebno raspravi na Gradskom vijeću u
trenutku kada budu dostupni konkretni materijali za raspravu. Izražava svoje mišljenje da
prethodni Zakon nije zaustavio depopulaciju Gorskog kotara.
Iznosi svoja saznanja da je mogućnost prijave na program „Zaželi“ privremeno obustavljena,
zbog prevelikog interesa te da će se prijava uputit nakon što država osigura dodatna sredstva.
U 16:25 sati Alain-Stojan Leskovar napušta sjednicu.
Obrazlaže način obračuna i sufinanciranja plaća za gerontodomaćice te utvrđuje da sredstva
koja se uplaćuju iz Ministarstva, redovito kasne.
Obrazlaže stanje nove izmjere za obračun komunalne naknade i rezultate novog obračuna.
Upoznaje vijećnike da će tijekom iduće godine, preostalu izmjeru obraditi gradska uprava.
Iznosi da prema informacijama iz Dječjeg vrtića “Buba Mara“ , za dječju olimpijadu nema
uvjeta za prijavu sudjelovanja na dječjoj olimpijadi.
Upoznaje vijećnike sa pripremama za plan upravljanja Hrvatskih voda te projektima u
vodoopskrbi za naredno razdoblje koje će financirati i sufinancirati Hrvatske vode.
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Iznosi da nema točnih saznanja o plaćanjima DVD-ima od strane Vatrogasne zajednice Grada
Čabra. Moli vijećnika Antonia Miloševića za dodatne informacije.
Antonio Milošević, iz svojih osobnih saznanja upoznaje vijećnike o aktivnostima Vatrogasne
zajednice i prijenosima financijskih sredstava DVD-ima.
Antun Malnar moli za dostavu materijala uz poziv za sjednicu gradskog vijeća u digitalnom
obliku iz razloga kvalitetnije pripreme za sjednice.
Također upućuje zamolbu mještana Gerova za asfaltiranje šetnjice do groblja na što
Gradonačelnik odgovara da će se zamolba sagledati.
Predsjednica Gradskog vijeća zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Predsjednica
Gradskog vijeća:

Alen Lipovac, v.r.
Vazma Malnar, v.r.
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