REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/02
UR. BROJ: 2108-01/1-17-2
ČABAR, 24. veljače 2017.
ZAPISNIK
s XXVII. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 24. veljače 2017.
godine u prostoriji Gradske vijećnice s početkom u 13,00 sati.
NAZOČNI: Josip Malnar – predsjednik Gradskog vijeća, Ivanka Križ, Martin
Kvaternik, Denis Turk, Antun Turk, Vazma Malnar, Ivanka Turk, Sanja Janeš, Ana Rendulić
, Josip Šoštarić i Gregor Tušek
OPRAVDANO NENAZOČNI:, Leo Jelenc, Vidoslav Žagar
NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Vesna Kovač,
zamjenica gradonačelnika, Ivana Lakota, Alen Lipovac, Franjo Pantar, Slaven Lipovac,
Herman Trope, Sintija Žurga Paripović
Josip Malnar, predsjednik Gradskog vijeća, predsjedava XXVII. sjednici Gradskog
vijeća grada Čabra, pozdravlja sve nazočne vijećnice i vijećnike, gradonačelnika i njegovu
zamjenicu, izvjestitelje, predsjednike mjesnih odbora, utvrđuje kvorum (nazočno jedanaest
(11) vijećnika).
Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red sa izmjenama i dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane
dana 21. prosinca 2016. godine
1. Polugodišnje izvješće gradonačelnika (lipanj-prosinac 2016.).
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupa birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čabra.
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
3.

Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada Čabra.
– izvjestiteljica: Ivana Lakota

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu grada Čabra.
- izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel
5. Izvješće o radu Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ za 2016. godinu
- Izvjestiteljica: Sintija Žurga-Paripović

1

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Čabra
- Izvjestiteljica: Ivana Lakota
7. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Antun Turk daje primjedbu na točku pet (5) prijedloga Dnevnog reda, smatra da se prečesto
raspravlja o knjižnici, da bi trebalo više raspravljati o pravim problemima u komunalnom
društvu, dječjem vrtiću, stanju gospodarstva i slično. Predsjedavajući upozorava vijećnika da
sukladno općim aktima ima pravo predložiti točku dnevnog reda. Gradonačelnik objašnjava
vijećniku da je Statutom knjižnice propisano izvještavanje Gradskog vijeća o radu, dva puta
godišnje.
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 21.
prosinca 2016. godine.
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa 26. sjednice Gradskog
vijeća Grada Čabra održane 21. prosinca 2016. godine.
AD 1)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel, iznosi Polugodišnje izvješće gradonačelnika (lipanj-prosinac
2016.). Osvrće se na pisani materijal koji su vijećnici zaprimili u materijalima za sjednicu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Antun Turk daje primjedbu da u popisu Ugovora nisu naznačeni iznosi tih Ugovora. Postavlja
pitanje kada će se održati predavanje o uporabi pesticida. Postavlja pitanje iz kojeg razloga i u
kojem iznosu se sufinancira OPG Poje iz Čakovca.
Ivanka Križ izražava ogorčenje mještana Plešce zbog obračuna komunalne naknade te
postavlja pitanje da li se uopće napreduje sa mjerenjima na području Grada Čabra.
Gradonačelnik odgovara na pitanja te napominje da će se točni iznosi vidjeti u obračunu
Proračuna, ukratko obrazlaže svaki pojedini Ugovor iz popisa. Napominje da je izvršena
revizija izmjere za obračun komunalna naknade te da su sada svi obveznici samo stambenog
prostora i garažnog prostora. Napominje da će se sukladno tome smanjiti i naknada za
uređenje voda koja se plaća Hrvatskim vodama.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Polugodišnje izvješće
gradonačelnika (lipanj-prosinac 2016.).
Polugodišnje izvješće gradonačelnika (lipanj-prosinac 2016.) se prilaže zapisniku pod
AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
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AD 2.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i grupa birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Josip Malnar postavlja pitanje iz kojeg razloga je izostavljen trinaesti vijećnik Vidoslav
Žagar.
Ivana Lakota objašnjava da je iz razloga što je politička stranka čiji je bio član Vidoslav
Žagar, prestala djelovati, zatraženo mišljenje Državnog izbornog povjerenstva te Ministarstva
uprave RH. Budući nije poznata slična praksa u RH, dano je mišljenje da vijećnik nema pravo
na sredstva za rad političkih stranaka i grupa birača zastupljenih u Gradskom vijeću već samo
pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama.
Antun Turk postavlja pitanje smislenosti donošenja ovakva Odluke budući ni do sada nisu
isplaćena sredstva za rad. Prigovara da na isti način nije trebalo isplaćivati niti naknadu za rad
Gradonačelniku i Zamjenici gradonačelnika.
Josip Malnar prigovara da je činjenica da se nije niti pokušalo riješiti problem, bez obzira na
relevantnost teme isplate ovih sredstava, te da je takvo postupanje nekorektno prema
vijećnicima i političkim strankama.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa deset (10) vijećnika ZA te jedan (1) PROTIV, prihvaća se
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupa birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čabra.
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupa birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 3.)
Ivana Lakota iznosi prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
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Jednoglasno sa jedanaest (11) 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 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Gradonačelnik Kristijan Rajšel iznosi Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog
natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o
raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.
Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Sintija Žurga-Paripović iznosi Izvješće o radu Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ za 2016.
godinu.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se prijedlog Izvješće o radu
Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ za 2016. godinu.
Izvješće o radu Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ za 2016. godinu. se prilaže zapisniku
pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Ivana lakota iznosi Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Čabra.
Predsjedavajući otvara raspravu.
Nakon provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
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ODLUKU
Jednoglasno sa jedanaest (11) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni
Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području grada Čabra.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda na području grada Čabra se prilaže zapisniku pod AD 6.) i
čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Martin Kvaternik postavlja pitanja kada će se započeti sa sanacijom prometnica na području
Grada Čabra te navodi primjere, dva odrona iznad Zamosta, most na zaobilaznici u Čabru,
most u Gerovu, most u Malom Lugu itd.
Vazma Malnar postavlja pitanje osobno predsjedniku Gradskog vijeća Josipu Malnaru,
osvrćući se na izvješće člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i regionalne samouprave,
izabranog sa liste grupe birača Josip Malnar, objavljeno na internetskim stranicama Grada
Čabra, na koji način misli ostvariti objavljeni plan rada za 2017. godinu budući je vrlo
opsežan, a do kraja mandata je ostalo još nekoliko mjeseci.
Također moli pročelnicu JUO, Ivanu Lakota, da joj se u narednom razdoblju omogući uvid u
financiranje udruga te program javnih potreba. Smatra da udruge s područja grada Čabar
nemaju jednaki tretman u provođenju programa.
Predlaže ispravak podataka na internetskoj stranici Grada Čabra, posebice podataka o
članovima MO Tršće.
Antun Turk postavlja pitanje o stanju izgradnje peletirnice u Gerovu te kakvo je stanje
prodaje zemljišta na Kasarnama.
Gradonačelnik odgovara.
Prema svojim saznanjima navodi radove koji će se izvoditi od strane nadležnih pravnih osoba
za upravljanje cestama te nabraja da će se radovi na sanaciji klizišta u Čabru započeti u
travnju, da je planirano od strane ŽUC-a sanacija ceste do Kukci, da će se u proljeće započeti
sa radovima u Gerovu, da je izrađen projekt sanacije mosta u Malom Lugu i sl., te napominje
da su svi ti radovi u nadležnosti Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste.
Nastavlja da nakon pokušaja prodaje zemljišta na Kasarnama nema smisla ponavljati natječaj
dok se ponovno ne pojavi ozbiljan kupac. Utvrđuje da radovi na izgradnji peletirnice u
Gerovu napreduju.
Josip Malnar odgovara na pitanje vijećnice Vazme Malnar te ju upoznaje da je objavljeno
izvješće rezultat propisane obveze od strane DIP-a koje je omogućilo listama bez vlastitih
internetskih stranica, mogućnost objave izvješća na stranicama JLS. Upozorava da se u
konkretnom slučaju ne radi o političkoj promidžbi te upozorava vijećnike da bi oni trebali biti
upoznati sa ovakvim informacijama.
Ivana Lakota objašnjava da je upoznata sa slučajem udruge koje je vijećnica Vazma Malnar
član te da će sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama dobiti pravo na uvid u
dokumentaciju bez prava na fotokopiranje istih. Nastavlja da će se izvršiti potrebni ispravci na
internetskoj stranici Grada Čabra te moli da se kratkim e-mailom uputi na potreban ispravak
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imena. Također upoznaje vijećnike da je na reagiranje vijećnice Vazme Malnar o znatnom
oštećenju na cesti Čabar – Parg, lokacija tunel, zaprimljeno izvješće Hrvatskih cesta da prema
njihovom kontrolnom pregledu prometnice, znatnog oštećenja nema.
Franjo Pantar, predsjednik MO Prezid, upozorava na stanje održavanja vodoopskrbne mreže,
navodi probleme koji su se ove zime rješavali na području Prezida, predlaže da se zatraži
izvješće od strane KD Čabranka d.o.o.
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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