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Z A P I S N I K 

 

 sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 15. rujna 2015. godine u 

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

 Započeto u 20,00 sati. 

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

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća : Anđelko Glivar,dr.med., Tomislav Čičko, dipl.oec., 

Krešimir Fišter, ing.stroj. Stanko Repar, Robert Hren, Darko Kuzman, Renata Dolenec, 

dipl.oec., Miljenko Jagarčec, ing., Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif., Jasminka Marija 

Cerc, dipl.ing., Luka Grabušić, dipl.oec., Romano Glavač (došao u 21,00 sati, na početak 

točke 6. Dnevnog reda), Vjekoslav Matuša, Krunoslav Vnučec, dipl.oec, Miljenko Hrenek. 

Ostali nazočni: 
- Juraj Srebačić, gradonačelnik 

- Vesna Tomašković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

- Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

- Mirjana Škof, stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu 

- Mladen Kukas, direktor "Radio Stubice" 

- Maja Fuček, predsjednica Savjeta mladih 
- Mateja Božić, na stručnom osposobljavanju u Jedinstvenom upravnom odjelu, 

zapisničar. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara 22. sjednicu Gradskog vijeća 

Grada Donja Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

 

Predlaže dnevni red iz Poziva, te predlaže dvije dopune dnevnog reda, i to:  

- točka 7. Davanje suglasnosti na Dodatak I Sporazumu o provedbi projekata 

rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete, i 

- točka 8. Razmatranje zahtjeva HEP za ukop podzemnog NN kabela u projektu 

„Proširenje NN razvoda iz TS 10(20)/0,4 kV TDS 007 Donja Stubica – Dom zdravlja, strujni 

krug SRO – 1. 

 Materijal za točku 7. i točku 8. podijeljen je vijećnicima prije sjednice.  

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća dopunu dnevnog reda i donosi sljedeći: 

 
D N E V N I    R E D 

            

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća grada Donja Stubica, od 15. 

srpnja 2015. g. 

 2. Donošenje Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica. 

 3. Razmatranje Obrazloženja financijskog izvješća i izvješća o radu za 2014. godinu 

Gospodarenja stanovima d.o.o. Donja Stubica. 

 4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 

2015. g. s obrazloženjem i pripadajućim programima: 

 - Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g.  

 - Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 
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 - Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 

1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 

Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednih 

zemljišta za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

  - Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

  - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 5. Izvješće gradonačelnika o radu, za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine. 

 6. Razmatranje zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. za donošenje odluke o isključivanju iz 

opće uporabe čestica koje imaju svojstvo javnog dobra u općoj uporabi k.o. Lepa Ves 

 7. Davanje suglasnosti na Dodatak I Sporazumu o provedbi projekata rekonstrukcije i 

gradnje sustava javne rasvjete 

8. Razmatranje zahtjeva HEP za ukop podzemnog NN kabela u projektu „Proširenje NN 

razvoda iz TS 10(20)/0,4 kV TDS 007 Donja Stubica – Dom zdravlja, strujni krug SRO-1 

 9. Pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

 Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 

15.7.2015. g. 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

 Predsjednik Anđelko Glivar otvara raspravu. Gradsko vijeće sa 13 glasova „za“ i 

jednim „suzdržanim“ glasom (Renata Dolenec) usvaja Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća 

grada Donja Stubica koja je održana 15.7.2015.godine.  

 

Točka 2. 

 Donošenje Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica. 

 Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu. Otvara raspravu. 

 Miljenko Hrenek ispred Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara iznosi, da je 

Odluka prijedlog županije, odnosno usuglašavanje sa županijskom Odlukom, da nisu rađene 

velike preinake, sve kako je bilo već predloženo. Složili smo se sa šprancom od županije i tako 

dali na Gradsko vijeće. 

 Miljenko Jagarčec predlaže da bi u članku 8. trebalo svugdje pisati roditelj djeteta.  
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 Ostali vijećnici se s time ne slažu.  

  Nikola Boromisa predlaže izmjenu članka 8. tako da se stavka roditelj s 

invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja s ukupnim invaliditetom više od 

100%) stavi kao prva stavka članka.  

 Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog izmjene članka 8. da se stavak roditelj s 

invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja s ukupnim invaliditetom više od 

100%) stavi kao prva stavka članka. 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za 

zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica.  

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

 Razmatranje Obrazloženja financijskog izvješća i izvješća o radu za 2014. godinu 

Gospodarenja stanovima d.o.o. Donja Stubica. 

 Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen 

vijećnicima uz poziv na sjednicu. Daje kraće obrazloženje i iznosi da je kod razmatranja 

Izvještaja Gospodarenja stanovima bilo zaključeno da se izvještaj nadopuni što je i u ovom 

obrazloženju navedeno. 

 Miljenko Hrenek iznosi da su plaće dane, da su podmireni troškovi i da je poslovanje u 

redu. 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Obrazloženja financijskog 

izvješća i izvješća o radu za 2014. godinu Gospodarenja stanovima d.o.o. Donja Stubica. 

 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

 Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 

2015. g. s obrazloženjem i pripadajućim programima: 

 - Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g.  

 - Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 

1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za razdoblje 

1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu 

poljoprivrednih zemljišta za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

  - Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

  - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 
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 - Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu.  

 Gradonačelnik Juraj Srebačić daje uvodno izlaganje te se osvrće na izvješće. Iznosi da je 

za šest mjeseci ostvaren višak prihoda nad rashodima,a kada se pribroji manjak iz 2014. godine 

rezultat polugodišta je manjak od oko tristo tisuća kuna, a kada se zbroji i proračunski korisnik 

Dječji vrtić Bubamara onda je manjak oko četiristo sedamdeset tisuća kuna.Također iznosi kako bi 

želio kraj mandata završiti barem s pozitivnom nulom. 

 Anđelko Glivar otvara raspravu. 

 Miljenko Jagarčec iznosi da je u Programu javnih potreba u kulturi napisano da je za 

KUD planirano 25.000,00 kn, a kasnije je napisano da je planirano 28.000,00 kn pa ga zanima koji 

iznos je točan. 

  Mirjana Škof iznosi da je podatak od 28.000,00 kn točan, a da je podatak o 25.000,00 kn 

iz prošle godine. 

 Nikola Boromisa iznosi da su prihodi od poreza veći nego lani i da smo profitirali, što 

znači da se dobro puni proračun. Iznosi da su se prihodi za komunalije smanjili. Pita tko plaća plin 

i vodu za novu dvoranu, da li te troškove plaća Grad.  

 Gradonačelnik Juraj Srebačić i predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar iznose da te 

troškove plaća Grad. 

 Krunoslav Vnučec iznosi da bi te troškove trebao plaćati izvođač dok ne preda dvoranu.   

 Nikola Boromisa pita da li će se to prebiti sa izvođačem. 

 Mirjana Škof iznosi da računi glase na Grad, da radovi nisu do kraja izvršeni i da će se 

imati s čime prebiti. 

 Krunoslav Vnučec pita da li možemo dobiti podatke o športskoj dvorani, kad će završiti 

radovi? 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da bi se trebala dobiti uporabna dozvola, trebao bi se 

postići dogovor između Grada i Ministarstva, to ćemo vidjeti na koji način možemo dobiti 

izvođača. 

 Tomislav Čičko iznosi da je krov prokisnuo. 

 Robert Hren pita tko vrši nadzor. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić odgovara da nadzor vrši Gorički. 

 Renata Dolenec iznosi da su prihodi i plaće porasle, porastao je i manjak, nema 

investicija, samo se radi na dvorani ostali projekti su nula bodova, vlast stagnira. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da to nije istina. 

 Renata Dolenec iznosi da je cijeli komunalni dio nula bodova. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se puno radi, osobito na zgradi Pučkog otvorenog 

učilišta, Društvenog doma Donja Stubica, a ide se i u asfaltiranje cesta. 

 Mirjana Škof iznosi da smo Gornjoj Stubici vratili porez, riješili smo pomalo i dug prema 

DVD-u Donja Stubica. 

  Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar iznosi da nam je svima stalo da se radi. 

 Miljenko Jagarčec iznosi da do kraja godine očekujemo ostvarenje plana 100%. 

  Predsjednik Gradskog vijećaAnđelko Glivar zaključuje raspravu i daje na glasovanje 

točku 4. 

  Gradsko vijeće sa 11 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i jednim „suzdržanim“ glasom 

donosi:  

 -  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. g. s 

obrazloženjem i pripadajućim programima: 



 5 

 - Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g.  

 - Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 

1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 

Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednih 

zemljišta za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

  - Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

  - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

 - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g. 

 Prethodni akti prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

  

Točka 5. 

 Izvješće gradonačelnika o radu, za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine. 

 Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu te otvara raspravu.  

 Jasminka Marija Cerc iznosi kako bi ženama na javnim radovima trebalo kupiti metle, 

keficama za zube ne mogu očistiti Stubicu. 

 Miljenko Hrenek iznosi da je suho ovih dana i da se praši. 

 Jasminka Marija Cerc iznosi da dva dana to čiste, pita tko im je nadležan. 

 Milan Kebet iznosi da smo im kupili nove metle i da od najvećih kritičara iz Kolodvorske 

ulice imamo pohvale. 

 Jasminka Marija Cerc iznosi da su usred ljeta obrezivali grane, pita da li bi vatrogasci 

oprali Stubicu. 

 Miljenko Jagarčec iznosi kako je kod Jezerčice na Kamenjaku klanac pun svega i 

svačega. 

 Renata Dolenec pita da li žene koje su zaposlene na javnim radovima u Gradu da li ih 

plaća Grad i kad čiste Vrt perunika. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar iznosi da projekt javnih radova u cijelosti 

plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

 Renata Dolenec pita čiji je labirint jer su žene i tamo radile. 
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 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da ne zna zašto bi čistile labirint, jer su to radili 

radnici Jezerčice, one su sadile lukovice. 

 PredsjednikGradskog vijeća Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje Izvješće na 

glasovanje.  

 Gradsko vijeće sa 11 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ donosi zaključak o usvajanju 

Izvješća gradonačelnika o radu, za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine. 

 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

Na sjednicu dolazi vijećnik Romano Glavač. 

 

Točka 6. 

 Razmatranje zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. za donošenje odluke o isključivanju iz 

opće uporabe čestica koje imaju svojstvo javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Lepa Ves. 

 Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima 

uz poziv na sjednicu. Također su naknadno dostavili Zahtjev za prijenos tih čestica na RH, i to bez 

naknade. Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara raspravu.  

 Jasminka Marija Cerc pita da li imamo priključak na brzu cestu. 

 Gradonačelnik odgovara da imamo podvožnjak Vučak i nadvožnjak prema Dubravi kod 

Bajera.  

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje prijedlog na 

glasovanje. 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o isključivanju iz opće uporabe čestica koje 

imaju svojstvo javnog dobra u općoj uporabi k.o. Lepa Ves. 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7. 

 Davanje suglasnosti na Dodatak I Sporazumu o provedbi projekata rekonstrukcije i 

gradnje sustava javne rasvjete. 

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

prije sjednice. Otvara raspravu. 

 Miljenko Jagarčec iznosi da se za javnu rasvjetu pregovara s Investicijskom bankom. 

Grad dobije projekt zabadava, na osnovu toga plan rekonstrukcije. U interesu nam je da dobijemo 

energetski projekt javne rasvjete. Sve bude to na kraju platila Krapinsko – zagorska županija. Za 

nas tu nema nikakvog rizika. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da općine i gradovi koji su potpisali Sporazum, a u 

međuvremenu odustanu od natječaja, morati će snositi dio troškova. 

 Miljenko Jagarčec iznosi da to mora biti gotovo prije proljeća, poanta priče da se 

investicije plaćaju iz ušteda. Iznosi da LED rasvjeta iz Kolodvorske nema uštede. Energetski 

pregled nam je obavezan i da se jedan dio rasvjete popravi. Nekakva korist u Gradu postoji, ali se 

ne bude izmijenila sva rasvjeta. 

  Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje prijedlog na 

glasovanje.  

 Gradsko vijeće sa devet glasova „za“ i šest „suzdržanih“glasova donosi Zaključak o 

davanju suglasnosti za zaključivanje Dodatka I Sporazuma o provedbi projekata rekonstrukcije i 

gradnje sustava javne rasvjete. 

 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 8. 

Razmatranje zahtjeva HEP za ukop podzemnog NN kabela u projektu „Proširenje 

NN razvoda iz TS 10(20)/0,4 kV TDS 007 Donja Stubica – Dom zdravlja, strujni krug 

SRO-1. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar utvrđuje da je materijal za ovu točku 

podijeljen vijećnicima prije sjednice. Poziva Gradonačelnika Juraja Srebačića i Milana Kebeta 

da daju obrazloženje.  

Gradonačelnik iznosi da zahtjeva HEP za ukop podzemnog NN kabela u projektu 

„Proširenje NN razvoda iz TS 10(20)/0,4 kV TDS 007 Donja Stubica – Dom zdravlja, strujni 

krug SRO-1, to je za povećanje snage na električnoj mreži za zgradu Lagvić, Toplička 1 u 

Donjoj Stubici. 

 Miljenko Jagarčec iznosi da budu oštetili drveće u parku ukopom podzemnog kabela. 

 Miljenko Hrenkek iznosi da smo bili protiv ukopa podzemnog kabela i da će nam 

napraviti veliku štetu na nogostupu. 

  Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar iznosi da će se devastirati Park Juraja 

Stubičanca. 

 Luka Grabušić pita iz kojeg razloga to rade, iznosi da repetitor radi već dvije godine. 

  Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar iznosi da repetitor smeta građanima koji su 

već negodovali radi toga, a Grad je poduzeo sve mjere koje je mogao i ako će strujni kabel ići po 

nogostupu neka ga asfaltiraju, odnosno vrate u prvobitno stanje. 

            Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar zaključuje raspravu i daje prijedlog na 

glasovanje.  

Gradsko vijeće sa devet glasova „za“ i šest „suzdržanih“ glasova donosi Zaključak o 

odobravanju HEP-u ukop podzemnog NN kabela u projektu „Proširenje NN razvoda iz TS 

10(20)/0,4 kV TDS 007 Donja Stubica – Dom zdravlja, strujni krug SRO-1. 

            Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.   

 

Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi. 

 Miljenko Hrenek se osvrće na sukob koji je bilo na prošloj 21. sjednici Gradskoga vijeća 

između ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara i Upravnog vijeća. Zaposlena je pripravnica koja ne 

može po zakonu voditi grupu. Djelatnica je tražila sporazumni raskid ugovora. Ravnateljica je 

tražila da se ponovno raspiše natječaj. Grad je vlasnik vrtića i netko ne može raditi na vlastitu 

ruku. Ili se bude promijenila ravnateljica ili se Upravno vijeće više neće miješati. Traži se da djeca 

nose sve u vrtić, roditelji ne znaju zašto plaćaju vrtić. Ne želim prihvaćati odgovornost zbog 

nezadovoljstva roditelja. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar iznosi da se dala puna podrška Upravnom 

vijeću da radi u skladu sa svojim ovlastima i zakonom, a ako neko krši odluke Upravnog vijeća 

koje su u skladu sa zakonom, neka snosi odgovornost. 

 Renata Dolenec pita tko utvrđuje uvjete natječaja. 

 Miljenko Hrenek odgovara da Upravno vijeće o tome odlučuje na prijedlog ravnateljice, 

ona neće prihvatiti ništa osim onog što je ona predložila. 

 Tomislav Čičko predlaže da Upravno vijeće izmijeni ravnateljicu. Zatim iznosi da se 

javna rasvjeta pali već u pola sedam, sve ranije i ranije. 

 Milan Kebet iznosi da je danas bio djelatnik koji održava javnu rasvjetu i  educirao je 

našeg djelatnika komunalnog pogona Stjepana Grdena, koji će od sada ručno podešavati paljenje 

tajmera javne rasvjete prema duljini dnevnog svjetla ujutro i navečer. Na javnoj rasvjeti sa ove 

trafostanice (Toplička škola- Kolodvorska) ne može se radi rasvjete ispred sportske dvorane i 

blizine rasvjete zgrade koristiti samoregulirajući senzor. 
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 Luka Grabušić pita kada će biti gotova dvorana. Zanima ga koji je daljnji plan kada 

dvorana bude gotova, ne želi da dočekamo otvorenje dvorane nespremni. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da će nam Krapinsko – zagorska županija poslati 

troškove i način održavanja dvorane u Bedekovčini i Krapini te dostaviti prijedlog podmirenja 

troškova održavanja. 

 Tomislav Čičko iznosi da dvorana mora biti u funkciji škole, ne smije biti privatni biznis. 

 Miljenko Hrenek iznosi da postoji zakon za dvorane. 

 Jasminka Marija Cerc pita tko će podmiriti manjak. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić i Mirjana Škof iznose da će se to sve obračunati prilikom 

primopredaje dvorane. 

 Nikola Boromisa pita da li netko kontrolira asfaltiranje. 

 Milan Kebet odgovara da imamo ovlašteni nadzor. 

 Nikola Boromisa pita da li građani sufinanciraju asfaltiranje. 

 Jasminka Marija Cerc pita kada će se urediti prostor ispred zgrade Crvenog križa. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da ako se radi o asfaltiranju ulica građani 

sufinanciraju podlogu. Prostor ispred zgrade Crvenog križa bit će uređivan ovih dana. 

 Darko Kuzman iznosi u vezi kanala u Golubovečkoj, da ne bude opet poplava kad počnu 

kiše. 

 Milan Kebet iznosi da smo poslali požurnicu Hrvatskim cestama, ali oni se nisu do sada 

javili. 

 Luka Grabušić iznosi da smo prošle godine uspjeli spustiti cijenu zimske službe, misli da 

je sada pravo vrijeme da se raspiše natječaj s komisijom u istom sastavu kao i prije. 

 Jasminka Marija Cerc pita da se popravljalo kod ambulante, ali i dalje stoji voda. 

 Milan Kebet odgovara da je ostavio poruku gosp. Švaljeku da to mora popraviti. 

 Romano Glavač iznosi da su velike rupe na cesti kroz Matence i pita zašto to nije 

popravljeno. Iznosi da rasvjetne lampe treba popraviti od Peštaja pa niže. 

 Milan Kebet iznosi da će Županijske ceste dovršiti popravak ceste kroz Matence,a 

također ćemo popraviti i javnu rasvjetu. 

 

Sjednica je završila s radom u 22,10 sati. 

 

   

         Zapisničar                                                                         Predsjednik Gradskog vijeća 

       Mateja Božić                                                                          Anđelko Glivar, dr. med. 


