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Z A P I S N I K 

 

 sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 27. travnja 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., Miljenko Hrenek, Krešimir 

Fišter 

Odsutni članovi Gradskog vijeća: Romano Glavač 

 

Ostali nazočni:    
- Juraj Srebačić, gradonačelnik 

- Vesna Tomašković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

- Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

- Kornelija Vnučec, direktorica Turističkog ureda Turističke 

      zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica 

- 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 19. sjednicu Gradskog vijeća 

Grada Donja Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

Predlaže dnevni red iz Poziva, s dopunom točke 8. i to:  
b) Dubravka i Tamare Kotarski za sufinanciranje dječjeg vrtića u Bedekovčini  

 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i utvrđuje slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 
1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica,od 25.3.2015. g. 

i Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica,od 3.4.2015. g. 

2.Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica: 

      - Izvješće o radu Turističke zajednice u 2014.g. i Informacija o osnivanju Turističke 

zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica       

      - Program rada Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica u 2015.g. 

3. Izbor Savjeta mladih Grada Donja Stubica 

4. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o davanju koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti – prijevoz  pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica 

5. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na 

temelju koncesije 

6. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe u 

vlasništvo Zagorskog  vodovoda d.o.o Zabok 

7. Dan Grada Donja Stubica (31. svibnja 2015.godine) 

     - Donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada 

     - Informacija gradonačelnika o programu obilježavanja 

8. Razmatranje zamolba: 

a) Željke Mohač za sufinanciranja smještaja djeteta u Dječji vrtić Bedekovčina  

b) Dubravka i Tamare Kotarski za sufinanciranje dječjeg vrtića u Bedekovčini  
9. Pitanja i prijedlozi. 
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           Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica,od 25.3.2015. 

g. i Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica,od 3.4.2015. g. 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Zapisnik sa 17. i 18. sjednice Gradskog 

vijeća dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako je u Zapisniku sa 17. sjednice Gradskog 

vijeća u točki 12.2. pogreška, te umjesto Fellerove zgrade treba pisati Caritas zgrada. 

Renata Dolenec iznosi kako u točki 2. na stranici 4., na pitanje koliko djece se može 

primiti u vrtić te da li je potrebno zapošljavanje, treba navesti dat odgovor da nema potrebe za 

novim zapošljavanjem i da je kvota djece u vrtiću prema standardu 90-ero djece.  

Predsjednik Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje zapisnike na glasovanje. 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Donja Stubica od 25.3.2015. godine i Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja 

Stubica, od 3.4.2015. godine. 

 

           Točka 2. 
Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica: 

      - Izvješće o radu Turističke zajednice u 2014.g. i Informacija o osnivanju Turističke 

zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica       

      - Program rada Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica u 

2015.g. 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te daje riječ prisutnoj Korneliji Vnučec, direktorici 

Turističkog ureda Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica. 

Kornelia Vnučec ukratko iznosi izvješće za Turističku zajednicu Grada Donja Stubica. 

Iznosi kako se održala Seljačka buna, Proljetni sajam cvijeća, Stubički oblizneki, Gupčeva 

kestenijada, također su tiskani promotivni materijali, džambo oglašavanje po Zagrebu. Od 

Hrvatske turističke zajednice dobivena su sredstva za drvene štandove i binu za fontanu. 

Renata Dolenec iznosi kako materijali koje je dobila nisu ono što je tražila, tražila je 

financijsko izvješće za prošlu i pretprošlu godinu odnosno ono što se predaje FINI, te traži da 

si ti dokumenti dostave mail-om. 

Kornelia Vnučec iznosi da će financijsko izvješće za prošlu i pretprošlu godinu 

dostaviti vijećnicima mail-om. 

Kornelia Vnučec iznosi da su za Hrvatski vrt perunika dobivena sredstva od Hrvatske 

turističke zajednice u iznosu od 130.550,00 kn, od Ministarstva turizma 30.000,00 kn, 

Krapinsko – zagorske županije 50.000,00 kn i Grada Donja Stubica 30.000,0 kn. 

Predsjednik Anđelko Glivar pita da li se time sanirao dug? 

Kornelia Vnučec iznosi da ne. Ali što se tiče toga, Odlukom Gradskog vijeća Donja 

Stubica i Općinskog vijeća Gornja Stubica osnovana je Turistička zajednica područja Donja 

Stubica i Gornja Stubica. Sporazumom je uređeno da se financira sa 100.000,00 kn iz 

Proračuna Donje i Gornje Stubice. Ta sredstva namjenjena su za funkcioniranje ureda. Što se 

tiče manifestacija, prijavljena je Seljačka buna, Stubički oblizneki i sanacija dječjeg igrališta 

djčjeg vrtića Bubamara. Preko OTP banke prijavljen je projekt Doživi avanturu gupčevog 

kraja. Osmišljen je kao turistički kamp za djecu koji bi trajao 5 dana. Djeca bi bila smještena 

u Termama Jezerčica, te kako bi se djeci upotpunio sadržaj, održavala bi se edukacija o flori i 

fauni, posjet Lojzekovoj hiži, rodnoj kući Matije Gupca itd. Turistčka zajednica prijavila se na 

natječaj za udruge KZŽ pod nazivamo Voćne blagodati gupčevog kraja, cilj je spojiti OPG-e i 

ugostitelje. Iznosi kako je vidljivo povećanje prihoda. Izrađen je novi logo i slogan „gupčev 

kraj“ o kojem je odlučilo Vijeće. 
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Miljenko Hrenek iznosi da je on izrazio želju da se uključi u rad Turističke zajednice, 

smatra da su vijećnici trebali biti bolje upućeni u samo osnivanje Turističke zajednice. 

Kornelija Vnučec iznosi da su osnivači Turističke zajednice članovi Turističke 

zajednice, a to su svi oni koji plaćaju članarinu, npr. ugostitelji, frizeri , a članovi Skupštine i 

Vijeća su oni koji plaćaju najveću članarinu. Turistička zajednica ima Skupštinu, Nadzorni 

odbor i Vijeće. 

Miljenko Hrenek iznosi da bi bilo dobro da Turistička zajednica prezentira Gradskome 

vijeću aktivnosti,  npr. ako se nešto mijenja da se dostavi vijećnicima kako bi bili bolje 

upoznati. 

Kornelia Vnučec iznosi da svakih 6 mjeseci podnosi izještaj Vijeću i Skupštini, te da 

može taj isti izvještaj dostaviti vijećnicima. 

Nikola Boromisa iznosi kako Donja Stubica nema nikakav kip, znamenitost koja bi 

bila poveznica s Gupčevim krajem, npr. spomen na bitku. 

Jasminka Marija Cerc pita zašto su Ljetne večeri samo u 7. mjesecu, a bile su u 7. i 8. 

mjesecu? 

Kornelia Vnučec iznosi da  Željko Popovič više ne želi raditi na tome projektu,  to je 

veliki financijski teret. Iznosi kako bi Muzej i Turistička zajednica zajedno imali ljetne večeri, 

pa bi osim glazbenog dijela bile i kazališne predstave. 

Jasminka Marija Cerc pita za Božićnu bajku, gdje će se održati? 

Kornelia Vnučec iznosi da je dobila informaciju da će sportska dvorana biti gotova do 

9. mjeseca, te se u njoj planira Božićna bajka raznog sadržaja, koncert, sajam itd. 

Jasminka Marija Cerc komentira, kako je Sajam cvijeća održan isti dan kada i firma?  

Kornelija Vnučec iznosi da se datum odabrao prije nego što se znalo kada će biti 

firma, bilo je 5 izlagača, te su zadovoljni prodajom. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća o radu Turističke zajednice u 2014.g., Informacije o osnivanju Turističke zajednice 

područja Donja Stubica i Gornja Stubica i Programa rada Turističke zajednice područja Donja 

Stubica i Gornja Stubica u 2015.g. 

Zaključak se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 3. 
Izbor Savjeta mladih Grada Donja Stubica 
Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te izlaže kako se u Savjet mladih Grada Donja Stubica bira 

5 članova, koje bira Gradsko vijeće tajnim glasovanjem. Na javni poziv za isticanje 

kandidatura prijavilo se 5 kandidata. Poziva vijećnike da glasuju za članove Savjeta mladih 

Grada Donja Stubica zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata. 

Nikola Boromisa komentira zašto Stub – klub, klub mladih nije predložio niti jednog 

kandidiata.  

Nakon provedenog glasovanja, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Stanko 

Repar iznosi kako su od 14 važećih listića, kandidati dobili slijedeće glasove: Nikola Božić – 

12 glasova, Maja Fuček – 12 glasova, Romano Glavač – 13 glasova, Nikola Gospočić – 13 

glasova i Manuela Hrenek – 13 glasova. 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Stanko Repar predlaže Gradskom vijeću 

svih 5 članova u Savjet mladih Grada Donja Stubica. 

Renata Dolenec pita da li Savjet mladih treba imati Plan i Program rada? 

Vesna Tomašković iznosi kako se Savjet mladih treba konstituirati, odnosno izabrati 

predsjednika Savjeta mladih, a onda se izrađuje Plan i Program rada. Materijali za sjednicu 
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Gradskog vijeća šalju se članovima Savjeta mladih, te se predsjednika Savjeta mladih poziva 

na sjednice Gradskog vijeća. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri 

formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 

Grada Donja Stubica i Popisu važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta 

mladih Grada Donja Stubica. 

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada 

Donja Stubica. 

Zaključak i Odluka prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o davanju koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti – prijevoz  pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako prijevoz pokojnika više nije komunalna 

djelatnost od javnog interesa već se obavlja u sklopu pogrebničke djelatnosti. Zakonom još 

nisu definirana pitanja sprovoda, npr. tko će voditi sprovod, to će vjerojatnije biti pogrebno 

društvo. Također će postojati pogrebni centar u okviru kojeg će se obavljati cijeli obred 

pokopa. 
Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o prestanku važenja Odluke o 

davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja 

Stubica. 

 Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

      Točka 5. 
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati 

na temelju koncesije 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o 

određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije. 

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

     Točka 6. 
Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe u 

vlasništvo Zagorskog  vodovoda d.o.o Zabok 
Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

Nikola Boromisa iznosi kako je u prijedlogu navedeno da se komunalne vodne 

građevine javne vodoopskrbe mogu prenijeti u obliku temeljnog uloga ili bez naknade, bilo je 

govora  da se ne može u obliku temeljnog uloga. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako je većina susjednih gradova i općina 

prenijelo bez naknade jer je za prijenos u obliku temeljnog kapitala potrebna većina glasova 

Skupštine. 

Krunoslav Vnučec iznosi kako zna primjer Marije Bistrice koja nije pristala na 

prijenos bez naknade, zašto se ne bi povećao naš osnivački ulog? 

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako po zakonu treba prenijeti komunalne vodne 

građevine u obliku temeljnog uloga ili bez naknade, jer će u protivnom slijediti kazne. 
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Tomislav Čičko iznosi kako bi se temeljnim ulogom poremetio odnos u upravljanju jer 

povećanje temeljnog kapitala Skupština većinom glasova mora odobriti. 

Renata Dolenec pita koje su to vodne građevine koje se trebaju prenijeti? 

Vesna Tomašković iznosi da se radi o komunalnim vodnim građevinama javne 

vodoopskrbe, u poslovnim knjigama bio je upisan Podgorski vodosprem. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je dao nalog da se vodosprem isknjiži iz 

poslovnih knjiga. 

Vjekoslav Matuša iznosi da Grad nije vlasnik nikakvih komunalnih vodnih građevina i 

nema što prenijeti. Ljude treba potaknuti da vode brigu o ispravnosti vodovoda jer ako ne 

nastane šteta s imovinsko pravne, možda jednog dana nastane šteta s higijensko zdrastvene 

strane. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku kojom se utvrđuje da Grad 

Donja Stubica nema u svojim poslovnim knjigama evidentiran niti jedan objekt javne 

vodoopskrbe, te nema što prenijeti u vlasništvo javnog isporučitelja Zagorski vodovod d.o.o. 
Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe prilaže se Zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 7. 
Dan Grada Donja Stubica (31. svibnja 2015.godine) 

     - Donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada 

     - Informacija gradonačelnika o programu obilježavanja 

Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako je materijal za prvu alineju podijeljen vijećnicima 

prije sjednice. Iznosi kako će se svečana sjednica Gradskog vijeća održati 29. svibnja 2015. godine u 

Jezerčici. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako je za proslavu Dana Grada Donja Stubica planiran 

šator kao i proteklih godina. Upiti za šator poslani su na 4 adrese od kojih je stigla samo jedna ponuda. 

Ponuditelj traži 20.000,00 kn od Grada, traži da se pripremi muzika, zaštitarska služba, wc itd. Iznosi 

kako čeka još jednu ponudu, te ako će ona biti pod uvjetima kao prošle godine onda će biti šator, a ako 

ne onda će kod fontane biti jedan manji šator u kojoj će svirati band i biti će podjela graha. 

Miljenko Jagarčec iznosi kako bi KUD Stubica u tom šatoru napravio festival folklora. 

Luka Grabušić iznosi kako je to opomena jer se do zadnjeg trenutka čekalo, druge godine bi 

trebalo puno ranije krenuti u organizaciju proslave Dana Grada. Iznosi kako je Program za Dane 

Grade  sve lošiji iz godine u godinu. Vijeće bi ubuduće trebalo zajedno vidjeti koliko je spremno 

izdvojiti za tu namjenu jer su to veliki troškovi. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako je HEP još ove godine odobrio privremeni 

priključak u ulici Župana Vratislava, a  ubuduće će trebati trajni priključak.  

Vjekoslav Matuša iznosi kako će iduće godine DVD slaviti 125 godina osnivanja pa je 

planirano proslaviti zajedno s  Danom Grada, u subotu bi bio koncert kod crkve, a u nedjelju bi bila 

svečana sjednica. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi kako su inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada 

dostavili: Triatlon klub Hidraulika Kurelja Donja Stubica za Triatlon klub Hidraulika Kurelja Donja 

Stubica, Udruženje seljaka Grada Donja Stubica za Ivana Humljaka, Gradsko društvo Crvenog križa 

Donja Stubica za Željka Cesareca, Športsko ribolovno društvo „Pastrva“ Donja Stubica za Franju 

Hučića i Stolnoteniski klub „Stubica“ za Dominika Sačera. 

Miljenko Hrenek iznosi kako bi Luka Lešković trebao dobiti javno priznanje obzirom na 

uspješne rezultate koje postiže u Savate klubu. 

Gradsko vijeće nakon kraće rasprave jednoglasno donosi Zaključak o dodjeli javnih priznanja 

Grada Donja Stubica. 

Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica prilaže se Zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 
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Točka 8. 
 Razmatranje zamolba: 

a) Željke Mohač za sufinanciranja smještaja djeteta u Dječji vrtić Bedekovčina  

b) Dubravka i Tamare Kotarski za sufinanciranje dječjeg vrtića u Bedekovčini  
Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je zamolba Željke Mohač za sufinanciranje 

smještaja djeteta u Dječji vrtić Bedekovčina dostavljena vijećnicima uz poziv na sjednicu, a 

molba Dubravka i Tamare Kotarski za sufinanciranje dječjeg vrtića u Bedekovčini podijeljena je 

vijećnicima prije sjednice, te otvara raspravu. 
Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o odobrenju sufinanciranja smještaja 

Patrika i Filipa Mohač u Dječji vrtić Bedekovčina i Odluku o produženju sufinanciranja smještaja 

Lovre i Filipa Kotarski u Dječji vrtić Bedekovčina. 

Odluke se prilažu Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 
    Pitanja i prijedlozi 

 

9.1. Robert Hren pita da li je od Zagorskog vodovoda dobiven odgovor vezano za sanaciju ceste u 

ulici Župana Vratsilava? 

Milan Kebet iznosi da će se sanirati istovremeno kada i Obrtnička ulica, a to bi trebalo biti kroz par 

dana. 

9.2. Robert Hren pita na čiji račun se čistilo iza Pivnice kod kuće Domitrek? 

Miljenko Hrenek iznosi da je to očistio komunalni pogon,odnosno oni  koji su na  javnim radovma. 

Milan Kebet iznosi da je to gruntovno upisano na Bor Bedekovčina. 

9.3. Luka Grabušić pita da li se može urediti oko spomenika u parku kod igrališta, sve je zaraslo. 

Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da je dogovoreno da se sva zelenjava iščupa van. 

9.4. Miljenko Jagarčec pita gdje su žute kante za plastiku? Ako je u koncesijskom natječaju kanta, 

zašto se to nije ispoštovalo? 

Milan Kebet iznosi kako se čuo s Eko florom te da će nekim kućanstvima dostaviti kante, ali neće 

svima. 

Tomislav Čičko iznosi kako ne ispunjavaju koncesijski ugovor pa ga treba raskinuti. 

9.5. Jasminka Marija Cerc pita da li će se urediti park, hoće li se što posaditi, da se zakrije stara 

ambulanta? Također iznosi da ima jedan kesten za srušiti, i neuređeni dio pun trave kod Bukviča kojeg 

bi trebalo urediti. 

9.6. Predsjednik Anđelko Glivar iznosi kako bi trebalo postaviti špigel za izlazak iz Obrtničke ulice. 

 

Tonski zapis rasprave čuva se u arhivi Gradske uprave. 

Sjednica je završila s radom u 20,45 sati.  

 

  Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 

Martina Znika            Anđelko Glivar, dr.med. 


