REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/07
UR. BROJ: 2108-01/1-17-2
ČABAR, 14.12. 2017.
ZAPISNIK
s III. sjednice Gradskog vijeća grada Čabra, održane dana 14. prosinca 2017. godine u
prostoriji Gradske vijećnice s početkom u 11,00 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, Gregor Tušek, Sanja Janeš
OPRAVDANO NENAZOČNI: NEOPRAVDANO NENAZOČNI: OSTALI NAZOČNI: Kristijan Rajšel, gradonačelnik grada Čabra, Ivana Lakota,
zamjenica gradonačelnika, Alen Lipovac, Marija Janeš, Lidija Ikasović, Blaženko Ožbolt,
Franjo Pantar
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 3. radne sjednice Gradskog vijeća.
Daje se na usvajanje slijedeći Dnevni red sa izmjenama i dopunama:
- verifikacija i usvajanje zapisnika sa II. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane
dana 28.09. 2017. godine
1. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu
- izvjestiteljica: Lidija Ikasović
2. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017.
godinu
- Izvjestiteljica: Lidija Ikasović
3. Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2017. godinu
- Izvjestiteljica: Marija Janeš
4. Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu
- izvjestiteljica: Lidija Ikasović
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
- izvjestiteljica: Lidija Ikasović
6. Prijedlog Proračuna Grada Čabra za 2018. Godinu i projekcije proračuna Grada Čabra za
2019.-2020.godinu
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-

Izvjestiteljica: Marija Janeš

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu
- Izvjestiteljica: Marija Janeš
8. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
- izvjestiteljica: Lidija Ikasović
9. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju
- Izvjestiteljica: Marija Janeš
10. Prijedlog Odluke o izboru članova odbora Gradskog vijeća Grada Čabra
11. Vijećnička pitanja, prijedlozi.
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se predloženi Dnevni red.
Daje se na usvajanje zapisnik sa II. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra održane 28.09.
2017. godine sa učinjenim ispravkom koji je dostavljen svim vijećnicima.
Alain-Stojan Leskovar se poziva na Poslovnik Gradskog vijeća Grada Čabra te moli
Gradonačelnika da prilikom odgovaranja na vijećnička pitanja odgovara pojedinačno.
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, usvaja se zapisnik sa II. sjednice Gradskog
vijeća Grada Čabra održane 28.09. 2017. godine.
AD 1)
Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa devet (9) vijećnika ZA i tri (3) vijećnika SUZDRŽANA,
prihvaća se prijedlog Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu.
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
se prilaže zapisniku pod AD 1.) i čini njegov sastavni dio.
AD 2.)
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Izvjestiteljica Lidija Ikasović iznosi Prijedlog I. izmjene i dopune Programa izgradnje
komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Na pitanje Alaina Stojana Leskovara o stanju projekta sanacije odlagališta Peterkov Laz,
gradonačelnik odgovara te obrazlaže tijek pripremnih radnji, izradu projektne dokumentacije i
studije, te problemima vezanim uz transfer stanicu u Sović lazu u Delnicama. Nastavno g.
Leskovar predlaže brisanje preostalog iznosa iz stavke koji se neće ostvariti, a gradonačelnik
se slaže sa prijedlogom.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa osam (7) vijećnika ZA i četiri (4) vijećnika SUZDRŽANA,
prihvaća se Prijedlog I. izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za
2017. godinu.
I. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu se
prilaže zapisniku pod AD 2.) i čini njegov sastavni dio.
AD 3.)
Marija Janeš iznosi Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2017. godinu.
Između ostalog obrazlaže mogućnosti preraspodjele iz nadležnosti gradonačelnika.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Alen Malnar postavlja pitanje povećanja rashoda za uređenje ulice E. Kvaternika u
Gerovu te moli za dostavu specifikacije troškova do slijedeće sjednice G. vijeća.
Gradonačelnik obrazlaže povećanje rashoda za uređenje ulice E. Kvaternika u Gerovu.
Antun Malnar postavlja pitanje da li se moglo izbjeći plaćanje zateznih kamata ZR
Zidar na što Gradonačelnik objašnjava da se radi o zakonskoj mogućnosti koju je pravna
osoba iskoristila.
Alain Stojan Leskovar se nadovezuje na raspravu te postavlja pitanje zašto se ne
iskorištavaju bespovratna sredstva iz Fondova te otvorenih natječaja na što Gradonačelnik
odgovara da će sanacija Peterkovog Laza biti sufinancirana iz Fonda za zaštitu okoliša u 80%
iznosu, najavljuje da je gubitak KD Čabranka d.o.o. vidno smanjen te da će u narednim
razdobljima biti sveden na nulu.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
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Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA i pet (5) vijećnika PROTIV, prihvaća se
Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2017. godinu.
II. Izmjene i dopune proračuna Grada Čabra za 2017. godinu se prilaže zapisniku pod
AD 3.) i čini njegov sastavni dio.
AD 4.)
Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2018.
godinu.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Alen Malnar postavlja pitanje smanjenja stavke za groblje Gerovo u odnosu na
protekle proračune na što Gradonačelnik odgovara da je smanjenje izvršeno procjenom koja
se temelji na bitno nižim cijenama gradnje i projektiranja te nastavlja o nužnosti proširenja
groblja zbog nedostatka grobnih mjesta. Objašnjava planove za groblje Hrib te prijavu
projekta ulice Ognjišće na Mjeru 7.4.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA i pet (5) vijećnika SUZDRŽAN,
prihvaća se Prijedlog Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu se prilaže zapisniku pod
AD 4.) i čini njegov sastavni dio.
AD 5.)
Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Alain Stojan Leskovar postavlja pitanje čišćenja nogostupa te zelenih površina budući iz
osobnih saznanja tvrdi da su stanovnici dragovoljno sadili u ukrašavali određene zelene
površine.
Gradonačelnik odgovora da bi čišćenje nogostupa višestruko povećalo troškove zimske službe
(primjer Tršće) koje trenutno Grad ne može pokriti. Također objašnjava održavanje zelenih
površina.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
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Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA i pet (5) vijećnika SUZDRŽAN,
prihvaća se Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu se prilaže zapisniku
pod AD 5.) i čini njegov sastavni dio.
AD 6.)
Marija Janeš iznosi Prijedlog Proračuna Grada Čabra za 2018. Godinu i projekcije proračuna
Grada Čabra za 2019.-2020.godinu.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Martin Kvaternik predlaže da se u proračun uvrsti sufinanciranje prehrane učenika u
osnovnoj školi (cca 250.000,00 kuna) na što Gradonačelnik odgovara da je prije toga potrebno
sagledati iz kojih izvora će se ta sredstva iznaći te odrediti aktom raspodjelu tih sredstava,
obrazlaže Odluku o socijalnoj skrbi, predlaže da se Odbor za društvene djelatnosti pozabavi
sa tim pitanjem, nakon toga će se rebalansom Proračuna moći reagirati na konkretni prijedlog.
Antun Malnar uspoređuje prehranu djece u Dječjem vrtiću putem vanjske usluge te
prehrane u školi.
Gradonačelnik pojašnjava sustav prehrane u osnovnoj školi i dječjem vrtiću te apelira
na buduću suradnju ravnatelja tih ustanova.
Alain Stojan Leskovar daje primjedbu da od cjelokupnog iznosa za komunalnu
infrastrukturu, u Proračunu nema planiranih sredstava za vodoopskrbni sustav što
Gradonačelnik pobija budući su planirana sredstva za aktivnosti KD Čabranka na smanjenju
gubitaka u mreži, nadalje objašnjava aktivnosti suradnje sa Hrvatskim vodama na pripremi
dokumentacije za sanaciju CVS-a grada Čabra, osiguranju nacionalnih sredstava za projekte i
eventualnim prijavama projekata na natječaje EU fondova. Alain Stojan Leskovar izražava
nepovjerenje prema HV-a, naglašava nekvalitetu radova i neodrživost CVS-a, naglašava da
Gradu Čabru trebaju mali sustavi koji su jeftini i održivi. Gradonačelnik odgovara, objašnjava
svoj saznanja o planovima HV za 2018. godinu s ciljem smanjenja gubitka u vodoopskrbi.
Alen Malnar izražava svoje mišljenje da je Prijedlog proračuna izrađen na modelu
prethodnih proračuna, da se ponavljaju neostvareni projekti iz prethodne godine, daje osvrt na
pojedine stavke proračuna – kamate, usluge za projektiranje, konzultante, javni radovi,
geodetske usluge, održavanje internet stranice, nabava knjižne građe u knjižnici, računalna
oprema za škole, dječja olimpijada. Gradonačelnik odgovara na pitanja te obrazlaže razloge
za izradu prijedloga proračuna uzevši u obzir navedene stavke. Napominje da je Proračun
podložan rebalansu tijekom godine te da će se prilagođavati stanju. Obrazlaže izmjene Zakona
o financiranju lokalne samouprave (kompenzacijske mjere – fond izravnanja).
U 12:23 sati sjednici se pridružuje vijećnica Sanja Janeš.
Antun Malnar ponovno moli za objavu svih materijala za sjednice na internetskoj
stranici prije početka sjednice, s čime se Gradonačelnik slaže te najavljuje redizajn internetske
stranice.
Alen Malnar replicira Gradonačelniku na izjavu da je kamate teško predvidjeti, traži
podatke o kretanju ukupnih te dospjelih obveza na današnji dan .
Marija Janeš iznosi da su ukupne obveze Grada trenutno cca 5.200.000,00 kuna (cca
2.500.000,00 Zr Zidar, 2.500.000,00 kuna Erste banka te HBOR 220.000,00 kuna). Utvrđuje
da je dug smanjen u odnosu na prošlu godinu. Obveze prema dobavljačima su smanjene sa 6
mil. na cca 5,2 mil. kuna. Obrazlaže način smanjenja duga prema Erste banci.
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Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA i šest (6) vijećnika PROTIV, prihvaća
se Prijedlog Proračuna Grada Čabra za 2018. Godinu i projekcije proračuna Grada Čabra za
2019.-2020.godinu.
Proračuna Grada Čabra za 2018. godinu i projekcije proračuna Grada Čabra za 2019.2020.godinu se prilaže zapisniku pod AD 6.) i čini njegov sastavni dio.
AD 7.)
Marija Janeš iznosi Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Bez provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA, dva (2) vijećnika PROTIV i četiri (4)
vijećnika PROTIV, prihvaća se Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu.
Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu se prilaže zapisniku pod AD 7.) i čini
njegov sastavni dio.
U 12:37 sati vijećnica Sanja Janeš napušta sjednicu.
AD 8.)
Lidija Ikasović iznosi Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama.
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Alain Stojan Leskovar predlaže da se poveća predviđena kazna za one osobe koje zbog
prijevoza trupaca uništavaju nerazvrstane ceste (čl. 43, 22, 23), da komunalni redar daje
redovna izviješća o naplaćenim kaznama te moli za informaciju o naplaćenim kaznama do
sada.
Gradonačelnik dodatno obrazlaže razloge za donošenje Odluke, utvrđuje da je kazna
propisana Zakonom, te da će Odluku o visini naknade za korištenje cesta donijeti
Gradonačelnik.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
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Jednoglasno, sa
nerazvrstanim cestama

dvanaest (12) vijećnika ZA,

prihvaća se Prijedlog Odluke o

Odluka o nerazvrstanim cestama se prilaže zapisniku pod AD 8.) i čini njegov sastavni
dio.
AD 9.)
Marija Janeš iznosi Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju. Ispričava se zbog greške u
tiskanju (umjesto 2017. godina ispravno je 2018. godina).
Predsjedavajuća otvara raspravu.
Gradonačelnik dodatno objašnjava prijedlog Odluke.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Većinom glasova, sa sedam (7) vijećnika ZA i pet (5) vijećnika SUZDRŽAN
prihvaća se Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju.
Odluka o kratkoročnom zaduživanju se prilaže zapisniku pod AD 9.) i čini njegov
sastavni dio.
AD 10.)
Gradonačelnik objašnjava prijedloge Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća.
Bez provođenja rasprave, Gradsko vijeće pristupa glasanju.
Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru članova
Odbora za komunalne djelatnosti.
Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti se prilaže zapisniku pod AD 10.) i
čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru članova
Odbora za turizam.
Odluka o izboru članova Odbora za turizam se prilaže zapisniku pod AD 10.) i čini njegov
sastavni dio.
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja.
Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja se prilaže zapisniku pod AD
10.) i čini njegov sastavni dio.
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Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru članova
Odbora za malogranični promet i suradnju.
Odluka o izboru članova Odbora za malogranični promet i suradnju se prilaže zapisniku pod
AD 10.) i čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru članova
Odbora za društvene djelatnosti.
Odluka o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti se prilaže zapisniku pod AD 10.) i
čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru članova
Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo.
Odluka o izboru članova Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo se prilaže zapisniku
pod AD 10.) i čini njegov sastavni dio.
Jednoglasno, sa dvanaest (12) vijećnika ZA, prihvaća se Prijedlog Odluke o izboru članova
Odbora za gospodarstvo i razvoj.
Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj se prilaže zapisniku pod AD 10.) i
čini njegov sastavni dio.
AD 11.)
Antun Malnar prema informacijama koje je dobio od pojedinih roditelja, upozorava i moli da
se čišćenje prostorija dječjih vrtića provodi u poslijepodnevnim satima, sukladno radnom
vremenu čistačica, kada u prostorijama nema male djece koja bi eventualno mogla doći u
kontakt sa štetnim kemikalijama.
Moli da se mladima omogući obavljanje pripravničkog staža u gradskoj upravi na što
Gradonačelnik odgovara da to ne ovisi o Gradu već i o Zavodu za zapošljavanje koje nije
odobrilo Gradu zamolbu.
Postavlja pitanje o isplati naknade štete od elementarne nepogode od potkornjaka na što
Gradonačelnik odgovara da prema svojim saznanjima od županijskog povjerenstva, neće biti
isplata.
Iznosi informaciju da će se tijekom sutrašnjeg dana objaviti obavijest i obrazac za prijavu
šteta od olujnog vjetra.
Martin Kvaternik moli Gradonačelnika da se poduzmu potrebne radnje kako bi se zemljište u
Kasarnama iznajmilo budući se nije moglo do sada prodati s čim se Gradonačelnik slaže te
nastavlja da će se materijal koji je odložen privremeno upotrijebiti za sanaciju odlagališta
Peterkov Laz.
Moli da se organiziraju tematske sjednice Gradskog vijeća o stanju komunalnih društva,
dječje vrtića i drugih važnijih korisnika gradskog proračuna.
Alain Stojan Leskovar iznosi svoja saznanja o mogućnostima financiranja projekata
vodoopskrbe iz Švicarske darovnice, iznosi vlastite aktivnosti i suradnju sa stručnjacima iz
vodoopskrbe tijekom 2017. godine. Prigovara da Gradonačelnik nije učinio ništa da se
financiraju pripremne radnje te da je prema vlastitim saznanjima trebao odaslati samo zahtjev
za sredstva PG Županiji.
Gradonačelnik izražava neslaganje sa navodima vijećnika.
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Pohvaljuje interventne službe prilikom olujnog vjetra te upozorava da se nije smjelo pustiti
osobna vozila na put prema Delnicama budući je situacija bila ozbiljna. Gradonačelnik iznosi
svoja saznanja o zbivanjima te se slaže da reakcija Hrvatskih cesta trebala biti brža. Moli
Gradonačelnika da se pismeno upozore Hrvatske ceste na okolnosti djelovanja prilikom
elementarne nepogode olujnog vjetra u prosincu 2017. godine.
Alen Malnar iznosi svoje viđenje nefunkcioniranja hitne medicinske pomoći na području
Grada Čabra na primjeru prometne nezgode koja se dogodila u Gerovu pri čemu je osobno
ukazivao pomoć unesrećenima. Ujedno pohvaljuje medicinsko osoblje te naglašava da se ne
radi o ljudskom faktoru već isključivo o sustavu kao takvom. Kritike upućuje Domu zdravlja
PGŽ na što ga Gradonačelnik upozorava te naglašava da se radi o Zavodu za hitnu medicinu.
Blaženko Ožbolt, predsjednik MO Plešce, iznosi osobna iskustva iz elementarne nepogode
olujnog vjetra, daje primjedbu na ponašanje poslodavaca koji nisu dopustili vatrogascima
odlazak na intervencije. Također upoznaje vijećnike sa teškim stanjem u DVD Plešce, moli za
uvođenje reda na nerazvrstanim cestama radi pretovara šumarskih kamiona, moli za pomoć u
opremanju dječjeg vrtića i nabavu pješčanika za djecu.
Gradonačelnik pohvaljuje interventne službe za popravke na infrastrukturi, napominje da ne
može ulaziti u razloge poslodavaca o nedozvoljavanju vatrogascima odlazak sa radnog
mjesta, slaže se na nabavkom pješčanika.
Alain Stojan Leskovar traži pismeni odgovor sa prve sjednice Gradskog vijeća na temu pitke
vode u Gradu Čabru.
Gradonačelnik odgovara da su u proračunu za 2018. godinu planirana sredstva za dodatne
analize kvalitete vode za piće. Vijećnik postavlja pitanje rješavanje opskrbe vodom za piće u
vrijeme prekida vodoopskrbe (smrzavanje i slično, cisterne), gradonačelnik odgovara da je
nabavljen poseban stroj za odmrzavanje cijevi.
Antun Malnar postavlja pitanje za dodatno objašnjenje daljnjeg djelovanja DVD Plešce i
navodima Blaženka Ožbolta. Gradonačelnik objašnjava da će se financijski problemi rješavati
putem Vatrogasne zajednice Grada Čabra, ne želi ulaziti u eventualnu odgovornost fizičkih
osoba za stanje u DVD-u. Blaženko Ožbolt nadodaje da je DVD u fazi „pred stečajem“.
Franjo Pantar, predsjednik MO Prezid, napominje da se MO Prezid pismeno dostavio plan
(„želje“) za 2018. Godinu te posebno ističe radno vrijeme dječjeg vrtića u Prezidu i
organizaciju rada sa jednom „tetom“. Gradonačelnik objašnjava pedagoški standard u
konkretnom slučaju te obrazlaže aktivnosti na pripremi dokumentacije za proširenje vrtića.
Berislav Kvesić napominje da djeca u dječjem vrtiću u Prezidu uopće ne koriste pješčanik,
moli za hitni sastanak sa ravnateljicom dječjeg vrtića tj. tematsku sjednicu o problemima rada
te međusobnim odnosima osnovne škole i dječjeg vrtića. Moli za uređenje tj. označavanje
parkirnih mjesta na Trgu kralja Tomislava zbog učestalih primjedbi stanara okolnih zgrada.
Vazma Malnar napominje stanje zdravstvene zaštite na području Grada Čabra nastavno na
skori odlazak g. Šimca te moli za ozbiljno pristupanje navedenom problemu u narednom
razdoblju. Upozorava na nepropisno kretanje teretnih motornih vozila kroz naseljena mjesta te
potrebu reagiranja na nastalo stanje. Gradonačelnik najavljuje razgovor sa predstavnicima
Doma zdravlja PGŽ te upoznaje vijećnike sa izvršenom prijavom projekta sigurnosti prometa
na cestama.
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Alen Malnar postavlja pitanje mogućnosti usporenja prometa “ležećim policajcima“ te moli
informacije o stanju projekta sanacije mosta u Malom lugu. Gradonačelnik upoznaje vijećnike
sa svojim saznanjima o aktivnostima Hrvatskih cesta na cesti D32.
Predsjednica Gradskog vijeća zahvaljuje vijećnicima na radu u 2017. godini te čestita Sretan i
blagoslovljen Božić i Novu godinu, a kojim čestitkama se pridružuje i Gradonačelnik
Kristijan Rajšel. Predsjednica zaključuje sjednicu.

Zapisnik vodio:

Predsjednica
Gradskog vijeća:

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