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Z A P I S N I K 

 

 sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 25. ožujka 2015. godine 

u Gradskoj vijećnici Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 29/I. 

 Započeto u 19,00 sati. 

 Sjednica je snimana i tonski zapis čuva se u Gradskoj upravi.  

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća : Anđelko Glivar,dr.med., Stanko Repar, Robert Hren, 

Darko Kuzman, Miljenko Jagarčec, ing., Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif., Jasminka 

Marija Cerc, dipl.ing., Luka Grabušić, dipl.oec., Tomislav Čičko, dipl.oec., Vjekoslav 

Matuša, Krunoslav Vnučec, dipl.oec, Renata Dolenec, dipl.oec., Romano Glavač, ing.stroj., 

Miljenko Hrenek 

Odsutni članovi Gradskog vijeća: Krešimir Fišter 

 

Ostali nazočni:    
-     Juraj Srebačić, gradonačelnik 

- Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

- Vesnica Borlak, ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara 

- Mladen Kukas, direktor "Radio Stubice" 

- Martina Znika, upravni pravnik na stručnom osposobljavanju u JUO,   

zapisničar 

- g. Zoran Sepčić, građanin 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara 17. sjednicu Gradskog vijeća 

Grada Donja Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

Predlaže dnevni red iz Poziva, s dopunom tri točke, i to:  

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica 

2. Razmatranje pisma namjere o ulaganju na zemljištu tvrtke Tribobeton 

3. Donošenje odluke o pristupanju izradi strateškog razvojnog programa Grada Donja 

Stubica do 2020. godine 

 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i utvrđuje slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica,od 

25.2.2015. g. 

2. Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica – razmatranje aktualne problematike po 

zaključku Gradskog vijeća od 25.2.2015.  

3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za period 

2008.-2016.  godine, u 2014. godini  

4. Razmatranje Izmjena i dopuna Izvješća EKO FLORA PLUS d.o.o. o prikupljanju i 

odvozu komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica za 2014.g. 

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 

infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 

Gradu Donja Stubica za 2014. godinu 

7. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama 
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8. Odgovor na pitanje vijećnika 

9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica 

10. Razmatranje pisma namjere o ulaganju na zemljištu tvrtke Tribo-Beton d.o.o. 

11. Donošenje Odluke o pristupanju izradi strateškog razvojnog programa Grada 

Donja Stubica do 2020. godine 

12. Pitanja i prijedlozi. 

 

           Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 

25.2.2015. g. 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Zapisnik sa 16 sjednice Gradskog vijeća 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Nikola Boromisa iznosi kako u točki 6. daje primjedbu na količine kamena koje su u u 

dokumentaciji za nadmetanje navedene za nabavu, dobavu u odnosu na razgrtanje, a ne za one 

koje su u Proračunu. 

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Zapisnik na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Donja Stubica od 25. veljače 2015. godine. 

 

           Točka 2. 

Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica – razmatranje aktualne problematike po 

zaključku Gradskog vijeća od 25.2.2015.  

Predsjednik Gradskog vijeća iznosi kako je ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara 

pozvana radi problematike po zaključku od sjednice Gradskog vijeća od 25. veljače 2015., te 

daje riječ predsjedniku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Miljenku Hreneku. 

Miljenko Hrenek osvrće se na problem zapošljavanja odgajateljice u Dječjem vrtiću 

Bubamara. Pojavilo se različito tumačenja zakona u onom što predlaže ravnateljica i koje su 

ovlasti Upravnog vijeća. Nakon provedenog natječaja za zapošljavanje odgajateljice, na 

sjednici Upravnog vijeća ravnateljica je iznijela kako nema potrebe za zapošljavanjem. 

Postavlja se pitanje da li bi trebalo nekoga zaposliti ili ne. Obrazloženje ravnateljice je da 

nema potrebe za zapošljavanjem jer je u međevremenu zaposlena pripravnica na stručnom 

osposobljavanju i da je reorganizacijom riješeno da na mjesto Ane Papa dođe druga 

djelatnica. No međutim, to radi djelatnica koja nema položen državni stručni ispit. Na zamjeni 

je Valentina Pišković koja tada na natječaj nije prošla i koju je ravnateljica zaposlila po 

svojem pravu, u međuvremenu dok se ne raspiše natječaj. Pita kako je to moguće pošto je 

rečeno da se neće nikoga zapošljavati. Koliko djece zakonski može imati jedna odgojiteljica? 

Vesnica Borlak – iznosi kako su u upisnom roku od 5.5.2014. – 16.5.2014., roditelji 

podnijeli 32 zahtjeva za upis djece, odlukom Upravnog vijeća svi zahtjevi su pozitivno 

riješeni. Odgojno obrazovna godina započeta je sa 118 upisane djece, a sukladno planu 

trebalo je boraviti 128 djece. 20.3.2015. godine u ustanovi je upisano 117 djece, što je manje 

od planiranog broja. Program se provodi kroz 6 odgojnih skupina, 2 jasličke i 4 vrtićke 

skupine. Sukladno državnom pedagoškom standardu i godišnjem planu i programu, rade po 

dva odgajatelja te vrtić trenutno nema potreba za novim zapošljavanjem. Početkom lipnja 

počinju ispisi djece koja na jesen kreću u školu, te roditelji djecu ispisuju tijekom ljetnih 

mjeseci. Zbog ispisa djece mjenja se financijska situacija ustanove, prema tome od velike je 

pomoći zapošljavanje pripravnice preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, time je smanjen 

trošak za plaću odgajatelja u trajanju od godinu dana. Odluku o raspisivanju natječaja za 

prijem stručne prvostupnice na prijedlog ravnateljice donijelo je Upravno vijeće na sjednici u 

rujnu 2014, te na oglas nije pristigla ni jedna zamolba. Natječaj se ponovio za mjesec dana, te 
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se na sjednici Upravnog vijeća donosi odluka da se sklopi ugovor s Antonijom Sviben po 

pozitivnom rješenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Potvrda o pozitivnoj ocjeni zahtjeva 

primljena je 26. siječnja 2015. Od 2.veljače pripravnica je počela s radom. Njen rad prati 

Komisija te se priprema za  samostalan rad u skupini. Upravno vijeće je na 132 sjednici, 

18.veljače 2015. godine prihvatilo obrazloženje ravnatelja  o organizaciji rada u ustanovi i 

unutarnjoj reorganizaciji zaključilo da nema potrebe za novim zpošljavanjem nove radnice. 

Radi se na uštedi plaće od oko 100.000,00kn godišnje. 

Miljenko Hrenek pita koliko prema zakonu odgajatelj smije pokrivati djece i da li u našem 

slučaju na jednog odgajatelja ima više djece nego što smije imati? 

Vesnica Borlak- u većini vrtića standardi o kojima Miljenko Hrenek priča nisu primjenjivi pa 

tako ni u našem vrtiću. Ako bi se primjenjivali novi standardi i normativi po skupinama, onda 

bi cijena vrtića bila veća. No međutim, kod nas sve zakonski odgovara. 

Renata Dolenec pita da li prostorno odgovara? 

Vesnica Borlak iznosi da odgovara. 

Jasminka Marija Cerc pita tko plaća pripravnicu, zašto se uopće raspisivao natječaj? 

Vesnica Borlak iznosi da se natječaj raspisao prije nego što je dobivena potvrda od Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje za pripravnicu. 

Miljenko Hrenek – iznosi da ako pripravnica nema položen stručni ispit ne može pokrivati 

grupu. 

Tomislav Čičko – koliki je maksimalni kapacitet djece u vrtiću? 

Vesnica Borlak između 120 i 130, ako bi bilo prema standardima Miljenka Hreneka onda bi 

bilo 90 djece. 

Tomislav Čičko –  iznosi kako je donesena odluka da se poveća ekonomska cijena vrtića zbog 

financijskih problema, a bila je uzrokovana time što je u vrtiću bilo puno manji broj djece od 

potrebnog, te se tada cijena vrtića korigirala na teret Proračuna. Kako su se uvjeti popravili, 

planira li se donijeti odluka da se ponovno vrati cijena u smislu 50:50, pošto je to bila 

privremena mjera da se spasi vrtić, gdje bude završila ušteda od 100.000,00 kn? 

Miljenko Hrenek tvrdi da sve što se do sada pričalo nije istina, jer vrtić ne udovoljava 

uvjetima prema članku 22. Zakona o predškolskom odgoju.Ravnateljica je rekla da zakonski 

pokrivamo 9o djece, a trenutno je 118, te pita tko je za to odgovoran? 

Gradonačelnik Juraj Srebačić – Grad mora imati utjecaj na vrtić preko Upravnog vijeća, dakle 

ako su tri jednaka kandidata, Upravno vijeće odlučuje, pogotovo ako se radi o osobi iz Donje 

Stubice koja još i vraća porez.  

Miljenko Jagarčec – pita, po zakonu, koliko djece vrtić može imati? I što je ograničavajući 

faktor? 

Vesnica Borlak –iznosi kako je Upravno vijeće na sjednici u 5. mj odlučilo da svih 32 djece 

primi u vrtić, po zahtjevu roditelja. 

Vjekoslav Matuša iznosi kako su  potpuno različitih pristupi i podaci od strane ravnateljice i 

Upravnog vijeća, ne pozdravlja odluku ravnateljice ako se usprotivila zaposlenju djelatnika 

kojega je Upravno vijeće predložilo, no potpuno je podržava ako je to preinačila u puno 

ekonomski splativije stručno osposobljavanje. Iznosi kako odgovornost za poštivanje 

standarada vrtića preuzima ravnateljica, a ne Upravno vijeće. 

Miljenko Hrenek iznosi da je natječaj raspisan na prijedlog ravnateljice, 3 prijave su bile 

pravovaljane, a 2 ne. Tražili su da ravnateljica da na glasovanje te tri prijave, no ona je rekla 

da želi da se prihvati samo što je ona predložila, to je bila kandidatkinja iz Bedekovčine. 

Upravno vijeće s 3 glasa „za“ za kandidata iz Donje Stubice željelo je zaposliti osobu iz 

Donje Stubice no ravnateljica to nije prihvatila i rekla da raspišemo ponovni natječaj. 

Upravno vijeće je predlagalo da se zaposli netko iz Donje Stubice zbog troškova. 

Također je ravnateljica skupljala potpise djelatnika u vrtiću da se zaposli osoba iz 

Bedekovčine. 
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Luka Grabušić pita iz kojeg razloga nije zaposlena osoba iz Donje Stubice, a inzistiralo se da 

se zaposli iz Bedekovčine, s time da su zadovoljavale jednake uvjete natječaja. 

Vesnica Borlak iznosi kako je na Upravnom vijeću iznijela da se zaposli odgajateljica koja 

ima dodatne edukacije, certifikat za vođenje folklora i provođenja programa engleskog jezika 

u vrtiću, te bogato glazbeno i pjevačko iskustvo. 

Renata Dolenec iznosi kako je očito bila razlika između te 3 kandidatkinje, bilo je razloga 

zašto je ravnateljica predložila nekog drugog, a ne onog koga Upravno vijeće inzistira jer je iz 

Donje Stubice. Koliko djece se može primiti u vrtić? Da li je potrebno zapošljavanje? 

Luka Grabušić iznosi da su sve tri kandidatkinje imale jednake uvjete, nigdje nije pisalo da 

treba priložiti certifikate. Iznosi kako je ravnateljica za osobu iz Donje Stubice rekla da ima 

dvije opomene pred otkaz iz vrtića. 

Jasminka Marija Cerc iznosi kako je Upravno vijeće produžena ruka Gradskogvijeća i ono 

stavlja točku na i. 

Miljenko Hrenek iznosi kako je tražio da se u zapisnik uvede sve što je na Upravnom vijeću 

razgovarao, te da će ga tek tada potpisati kad bude unutra sve stajalo kako je i bilo. 

Vjekoslav Matuša iznosi kako ne smije proći sjednica, a da nema zapisnika zato što se nije 

moglo dogovoriti, sjednice treba snimati.  

Nakon duže rasprave Gradsko vijeće zaključilo je da se odnosi između Upravnog 

vijeća i ravnatelju trebaju izgladiti, te se daje podrška Upravnom vijeću za provedbu odluka 

koje su u interesu Grada Donja Stubica kao osnivača ustanove u svim zakonskim okvirima. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 3. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za period 

2008.-2016.  godine, u 2014. godini 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako nije bila sanacija divljih odlagališta, te je na Kamenjaku 

vidio puno starih štednjaka u polju.  

Krunoslav Vnučec pita što je sa reciklažnim dvorištima? I što je u vezi zbrinjavanja 

baterija? 

Milan Kebet iznosi kako je poslao dopis Trgostilu, te dobio informaciju da je zahtjev 

za sandučić kod direktora na stolu. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa (Renata 

Dolenec i Nikola Boromisa) donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za period 2008.-2016. godine, u 2014. godini. 

Zaključak se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 4. 

Razmatranje Izmjena i dopuna Izvješća EKO FLORA PLUS d.o.o. o 

prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica za 2014.g. 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Nikola Boromisa – iznosi kako se izvještaj promijenio, jer je u zadnjem izvještaju bilo 

obuhvaćeno 1400 stanovnika manje, a sada je prikazano kao da su svi obuhvaćeni. 

Milan Kebet iznosi kako je Eko flor to tako prikazao radi sebe, odnosno zbog 

inspekcija. Poslan im je dopis da svim domaćinstvima dostave posude. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako se nada da će se točka 18. ubrzo promijeniti, i biti 

kanta-papir i kanta – plastika, a ne vreća plastika. 
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Gradsko vijeće s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa (Renata Dolenec i Nikola 

Boromisa) donosi Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Izvješća EKO FLORA PLUS 

d.o.o. o prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica za 

2014.g. 

Zaključak se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

      Točka 5. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 

infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku podijeljen prije 

sjednice, te otvara raspravu. 

Jasminka Marija Cerc iznosi kako se skoro ništa ne ulaže u grbolje, na sjednicama je 

bilo govora o uniformama za sprovode, nema vode na groblju, trebali bi pošodrati parkiralište. 

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa (Renata 

Dolenec i Nikola Boromisa) donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu. 

Zaključak se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

      Točka 6. 

. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 

Gradu Donja Stubica za 2014. godinu 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku podijeljen prije 

sjednice, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće bez rasprave s 11 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa (Renata Dolenec, 

Miljenko Jagarčec i Nikola Boromisa). 

Zaključak se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

     Točka 7. 

Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Renata Dolenec iznosi kako bi se u članku 15. stavak 2. moglo još dodati „kretanje 

pješaka po nogostupu“. Pita da li je izrađen snimak postojećeg stanja? 

Milan Kebet iznosi kako treba geodetski snimak i to će trajati godinama. 

Gradsko vijeće s 13 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom (Miljenko Hrenek) donosi 

Odluku o nerazvrstanim cestama. 

Odluka o nerazvrstanim cestama prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 8. 

Odgovor na pitanje vijećnika 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Tomislav Čičko iznosi kako nije zadovoljan odgovorom Županije, potrebno je uvesti 

linije i pozvati ostale prijevozniku da pozovu konkurenciju. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 
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Točka 9. 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku podijeljen prije 

sjednice, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić izlaže kako jedan invenstitor želi sagraditi dom 

umirovljenika ispod naselja Landripeti – Ščitari. Taj dio je u stambenoj zoni, a predlaže se 

mogućnost društveno – socijalno – zdravstvenog sadržaja. 

Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 

izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja mjesta Donja Stubica prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 10. 

Razmatranje pisma namjere o ulaganju na zemljištu tvrtke Tribo-Beton d.o.o. 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku podijeljen prije 

sjednice, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako bi tvrtka Smith Investment & Consulting 

investirala u Donjoj Stubici na zemljištu vlasnika tvrtke Tribo-Betno d.o.o. - izgradnja 

laborotorija i plastenika za uzgoj energetske biljke, te bi se time otvorilo oko 90 novih radnih 

mjesta. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako je to odlična ideja, od velikog je značenja otvaranje 

novih ranih mjesta, te bi bilo dobro da dođu na sjednicu Gradskog vijeća kako bi detaljnije 

prezentirali projekt. 

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće donosi Zaključak kojim se prihvaća pismo 

namjere o investiranju u Donjoj Stubici, također poziva se tvrtka Smith Investment & 

Consulting, London na prezentaciju namjeravanog projekta Gradskom vijeću. 

 Zaključak se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o pristupanju izradi strateškog razvojnog programa Grada 

Donja Stubica do 2020. godine 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku podijeljen prije 

sjednice, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako je to dokument koji je važan da bi se mogli 

javiti na natječaje iz EU fondova. U planu je vrtić, Fellerova zgrada, Stara zgrada 

Žandarmerije. Program će se platiti iz EU fondova.  

Miljenko Jagarčec iznosi kako taj Program je bolje ne imati nego imati manjkavoga. 

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o pristupanju izradi 

strateškog razvojnog programa Grada Donja Stubica do 2020. godine. 

Odluka o pristupanju izradi strateškog razvojnog programa Grada Donja Stubica do 

2020. godine prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 
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Točka 12. 

    Pitanja i prijedlozi 

12.1. Miljenko Hrenek – pokazuje sliku workout igrališta, iznosi kako bi naša djeca bila jako 

zadovoljna time, djeca bi se na taj način afirmirala, a najprikladnije mjesto bilo bi kod dječjeg 

igrališta. Cijena bi bila do 3.000,00 kn.  

Gradsko vijeće jednoglasno se slaže sa prijedlogom. 

12.2. Krunoslav Vnučec pita što je sa Fellerovom zgradom? 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da ako ne krene u roku mjesec dana onda će se poslati 

dopis da makne daske. 

12.3. Krunoslav Vnučec pita što je sa dvoranom? 

Tomislav Čičko iznosi da fale stolci, pregrade i semafori. Iznosi kako je u dao u troškovniku 

tri puta nižu cijenu stolca nego su tržišne. Dat će mu se rok od 15 dana da završi ili će završiti 

novi izvođač. 

12.4. Krunoslav Vnučec pita da li se što poduzimalo o prijelazu preko pruge u Matencima? 

Kod prijelaza je veliki hupser, da li Grad može nešto poduzeti po tome pitanju? 

Milan Kebet iznosi kako je to Županijska cesta, čuo se sa njima te će se po tom pitanju 

rješavati. 

12.5. Luka Grabušić iznosi kako u mjesnom odboru Matenci stari predsjednik ne želi predati     

novome ključeve od doma, blagajnu i svu dokumentaciju. 

Milan Kebet iznosi kako se njemu javio stari predsjednik i rekao da on inzistira da budu svi 

članovi mjesnog odbora  prisutni kod predaje. 

Luka Grabušić iznosi da je obratno, odnosno da novi predsjednik želi da mu se ključevi i sve 

ostalo preda pred svim članovima mjesnog odbora. 

12.6. Luka Grabušić iznosi kako je objekt na nogometnom igralištu u derutnom stanju, krov 

prokišnjava i sve je puno vlage. Pojavio se donator koji je spreman dignuti kat i uložiti oko 

150.000,00 – 200.000,00 kuna u taj objekt. Time su potrebne dozvole i projekti u iznosu od 

25.000,00 – 30.000,00 kn, te traži ispred NK Stubica da Grad isfinancira dozvole. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić – iznosi da može.  

12.7. Romano Glavač iznosi kako puno ljudi pita za radnički vlak koji je ukinut, a kreće 

ujutro oko 4:15. Smatra da bi se načelnik Gornje Stubice, Stubičkih Toplica i gradonačelnik 

Oroslavja trebali zajednički udružiti i poslati dopis da se vlak vrati. 

12.8. Romano Glavač iznosi kako se na web stranici www.finoteka.com, povezuju 

proizvođači hrane s kupcima. Bilo bi dobro kada bi se u taj projekt prijavio i grad Donja 

Stubica kako bi naši poljoprivrednici bili ispred ostalih koji nisu prijavljeni te kako bi kupac u 

bilo kojem trenutku mogao naći podatke o proizvođačima hrane na području Donje Stubice. 

12.9. Romano Glavač iznosi kako bi Jedinstveni upravni odjel trebao napraviti etički kodeks 

djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela i Gradskog vijeća. 

12.10. Romano Glavač iznosi kako je napravljeno istraživanje o transparetnosti gradova i 

općina, te je grad Donja Stubica na 163. mjestu, odnosno netransparentan je. Smatra da bi 

web stranice Grada trebalo bolje urediti i voditi. 

12.11. Miljenko Jagarčec pita što sa Domom kulture? 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako je Grad na natječaju dobio 400.000,00 kuna. 

12.12. Renata Dolenec – traži da se na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća pozove Turistička 

zajednica kako bi se izložilo kakvo je sadašnje financijsko stanje, da li je podmiren dug koji je 

bio u prethodnom razdoblju, koji su projekti, itd.   

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

Sjednica je završila s radom u 21,40 sati.  

 

  Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 

Martina Znika            Anđelko Glivar, dr.med. 

http://www.finoteka.com/

