
Z A P I S N I K 

 

 sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 27.03.2014. 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., 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, Vjekoslav Matuša, Krunoslav Vnučec, dipl.oec, Miljenko Hrenek. 

 

Odsutni član Gradskog vijeća: Tomislav Čičko, dipl.oec., op. 

 

Ostali nazočni: - Vesna Tomašković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

   - Milan Kebet, ing.građ., komunalni redar 

- Mladen Knezić, "Radio Stubica" 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar otvara 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Donja Stubica, pozdravlja sve nazočne, te ispričava gradonačelnika Juraja Srebačića koji zbog 

bolesti ne može prisustvovati sjednici i zamjenika gradonačelnika Luku Tepeša koji zbog obveza 

na fakultetu također ne može prisustvovati na sjednici. 

Predlaže dnevni red iz Poziva, s dopunom jedne točke i to: Razmatranje zamolbe Osnovne 

škole Donja Stubica za nabavku kompjutora. 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog i utvrđuje slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica,  

od 11.02.2014. g. 

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013.g. 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2013.g. 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  objekata 

komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2013.g 

5. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova   

  6. Razmatranje Plana i Programa rada Pučkog otvorenog učilišta D. Stubica za razdoblje 

2014.-2017.g. 

             7. Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica – Razmatranje prijedloga Upravnog vijeća:   

     - Prijedlog za upošljavanje više medicinske sestre 

     - Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (viša medicinska 

sestra) 

     - Prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ( ranije donijet) 

     - Prijedlog izmjene Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica i 

ostvarivanje prava i     obveza korisnika usluga 

         - Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta  Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica 

            8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JVP za 2013.godinu 

            9. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Grada Donja Stubica 

          10. Odgovori na vijećnička pitanja sa 7.sjednice Gradskog vijeća Grada D.Stubica od 

11.02.2014.godine 

          11. Razmatranje zamolbe Osnovne škole Donja Stubica za nabavkom računalne opreme za 

nastavu 

          12. Pitanja i prijedlozi. 
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Točka1. 

Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 

11.02.2014. g. 

 

 Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća 

dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

 

 Renata Dolenec – iznosi primjedbu na točku 3. zapisnika u smislu da je ona zatražila od 

gradonačelnika plan rješavanja lokalnih vodovoda, a da je onda nakon diskusije Gradsko vijeće 

zaključilo da se pismeno zatraži od Zagorskog vodovoda plan rješavanja problematike lokalnih 

vodovoda. 

 

 Predsjednik Anđelko Glivar – iznosi da će se to u zapisniku ispraviti. 

 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća 

Grada Donja Stubica od 11.02.2014. godine, uz navedenu korekciju. 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 2. 

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013.g. 

 

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

uz poziv na sjednicu, daje uvodno izlaganje, te otvara raspravu. 

 

 Renata Dolenec – iznosi da će glasati protiv, jer je za 2013. godinu donesen Plan gradnje 

objekata komunalne infrastrukture koji se izmijenio bez iznošenja prijedloga na Gradskom vijeću. 

Izbačeno je asfaltiranje cesta i izgradnja kanalizacije na uštrb izgradnje nogostupa u centru Donje 

Stubice. Smatram da je to obmana građana. Radovi na uređenju nogostupa izvršeni su prije nego se 

išlo u izmjenu programa. 

 

 Predsjednik Anđelko Glivar – iznosi da je sve definirano Programom gradnje i izmjenama 

koje je donijelo Gradsko vijeće, a što se tiče obrazloženja izvješća o tome će se očitovati 

gradonačelnik kada bude prisutan. 

 

 Nakon kraće diskusije u kojoj su sudjelovali: Stanko Repar, Renata Dolenec i Miljenko 

Hrenk, Gradsko vijeće je sa 11 glasova "za" i 3 glasa "protiv" donijelo Zaključak o usvajanju 

Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine. 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 3. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2013.g. 

 

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

poziv na sjednicu, daje kratko izlaganje,otvara raspravu. 
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Gradsko vijeće bez rasprave sa 12 glasova "za" i 2 glasa "protiv" donosi Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Gradu Donja Stubica za 2013.g. 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2013.g. 

 

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

poziv na sjednicu, daje kratko izlaganje,otvara raspravu. 

 

 Jasminka Marija Cerc – daje primjedbu da se na mjesnom groblju u Donjoj Stubici nije 

riješio problem vode u gornjem dijelu groblja. 

 

 Milan Kebet – odgovara da će se to ubrzo riješiti.  

 

Nakon rasprave Gradsko vijeće sa 11 glasova "za", 2 glasa "protiv" i 1 "suzdržanim" 

glasom donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  objekata 

komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2013.g 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  

 

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

poziv na sjednicu, daje kratko izlaganje, te otvara raspravu. 

 

 Krunoslav Vnučec – iznosi da je skeptičan prema radu dosadašnjeg koncesionara, te pita da 

li Grad nešto sufinancira ili građani sami plaćaju uslugu. 

 

 Milan Kebet – iznosi da svake godine koncesionar dostavlja popis domaćinstava koja nisu 

dala pregled, mi pozivamo građane da omoguće pregled dimnjačaru, u protivnom se prijavljuje 

nadležnoj inspekciji. Nadalje iznosi da je godišnja naknada za koncesiju 5.000,00 kuna koju 

koncesionar plaća Gradu. 

 

 Stanko Repar – iznosi da troškove čišćenja snašaju građani sami, a koncesionar Gradu 

plaća naknade. 

 

 Miljenko Hrenek – iznosi da su u odluci naznačene i prekršajne odredbe za nepostupanje 

koncesionara i građana, te da je naročito odlukom važno odrediti tko je za što zadužen, zaštita 

građana i kontrola izvršavanja dimnjačarskih poslova. 

 

 Miljenko Jagarčec – iznosi više primjedbi na tekst odluke i to na članak 10., 14., 15. i 17., 

koje je potrebno razraditi i detaljnije propisati u koje doba se vrši kontrola 2 x godišnje. 
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 Po ovoj točci vođena je duža rasprava u kojoj su sudjelovali: Vesna Tomašković, Miljenko 

Jagarčec,Stanko Repar, Darko Kuzman, Robert Hren, Renata Dolenec,Milan Kebet, Miljenko 

Hrenek, Vjekoslav Matuša, Anđelko Glivar. 

 

Nakon diskusije Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak da se odgađa donošenje 

predmetne odluke za slijedeću sjednicu, te se formira Radna grupa za razmatranje primjedbi i 

utvrđivanje novog prijedloga odluke u sastavu: Miljenko Hrenek, predsjednik, Darko Kuzman, 

član, Miljenko Jagarčec, član i Milan Kebet, ispred Odjela. 

 Također je jednoglasno zaključeno da se od inspektora zaštite od požara zatraži mišljenje o 

prijedlogu Odluke. 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 6. 

Razmatranje Plana i Programa rada Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica za 

razdoblje 2014.-2017.g. 

 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno izlaganje, te otvara raspravu. 

 

 Renata Dolenec – iznosi da je ravnateljica tek počela raditi, te iznosi da prema Zakonu o 

upravljanju javnim ustanovama u kulturi, prema kojem je osnovano Pučko otvoreno učilište, takva 

ustanova mora imati Upravno vijeće. Traži da se takvo upravno vijeće u Pučkom otvorenom 

učilištu osnuje. Također iznosi da ima informaciju da je zaposlena još jedna osoba u Pučkom 

otvorenom učilištu. 

 

 Vesna Tomašković – iznosi da je ravnateljica poslala službeni dopis gradonačelniku, da se 

po potrebi razmotri osnivanje Upravnog vijeća, inače, djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 

regulirana je s nekoliko zakona i to: Zakon o knjižnicama, Zakon o Pučkim otvorenim učilištima, 

Zakon o ustanovama, Zakon o obrazovanju odraslih i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u 

kulturi, kojim je propisano da ustanovama u kulturi upravljaju upravna vijeća, iznimno u javnim 

ustanovama u kulturi koje broje do 5 zaposlenih upravlja ravnatelj. 

 

 Renata Dolenec – pita da li je zaposlena nova osoba u Pučkom učilištu. 

 

 Predsjednik Anđelko Glivar – iznosi da, koliko je njemu poznato nije bilo novih 

zapošljavanja. 

 

 Renata Dolenec – predlaže da se osigura pravi prostor za knjižnicu i formira jedna muzička 

knjižnica, stručne ljude imamo, treba u budućnosti razmišljati o tome. 

 

 Predsjednik Anđelko Glivar – iznosi da je problem i prostor i financije. 

 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Plana i  

Programa rada Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica za razdoblje 2014.-2017.g. 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave 
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Točka 7. 

 

Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica – Razmatranje prijedloga Upravnog vijeća: 

     - Prijedlog za upošljavanje više medicinske sestre 

     - Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (viša medicinska 

sestra) 

     - Prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ( ranije donijet) 

     - Prijedlog izmjene Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica i 

ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga 

         - Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta  Dječjeg vrtića Bubamara Donja 

Stubica 

 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno izlaganje, te daje riječ predsjedniku Upravnog vijeća Miljenku 

Hreneku. 

 

Miljenko Hrenek – ukratko iznosi problematiku provedbe upošljavanja 

pedagoga/psihologa, djelatnica koja je bila zaposlena po natječaju, nakon dva tjedna je otišla na 

drugo radno mjesto, tako da smo sada po treći puta raspisali natječaj i primili psihologicu iz 

Zagreba. Također nadalje obrazlaže prijedlog za upošljavanje više medicinske sestre i obrazlaže 

prijedloge Upravnog vijeća za usklađenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i 

Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić. Nadalje obrazlaže prijedlog izmjene Statuta Dječjeg vrtića 

– radi se o usklađenju sa Zakonom natpisne ploče i pečata Dječjeg vrtića. 

 

Nakon kraće diskusije u kojoj su sudjelovali Nikola Boromisa i Krunoslav Vnučec Gradsko 

vijeće jednoglasno donosi: 

 - Zaključak o prihvaćanju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića o izmjeni Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u smislu sistematizacije novog radnog mjesta – viša 

medicinska sestra 

 - Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica, kojeg je utvrdilo Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića na sjednici 4.12.2013. godine. 

 - Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica, kojeg je utvrdilo Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica na sjednici 10.3.2014. 

 - Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog o izmjeni Pravilnika o upisu djece 

u Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

 - Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni 

Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica. 

 Navedeni akti prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave 

 

Točka 8. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Zagorske javne 

vatrogasne postrojbe za 2013.godinu 

 

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

poziv na sjednicu, daje uvodno izlaganje, te otvara raspravu. 

 

 Stanko Repar – pita da li se zna tko je predstavnik ispred Grada u Upravnom vijeću ili 

skupštini. Ranijih godina kada je bio predstavnik iz Marije Bistrice rečeno je da ćemo nakon njih 

mi imati predstavnika, te pita zašto se nitko nije oko toga angažirao.Treba pitati tko je u Upravnom 

vijeću. 
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 Renata Dolenec – iznosi da bi to gradonačelnik trebao znati, te se i dalje ništa ne događa 

već pet godina. 

 

 Vjekoslav Matuša – iznosi da iz našeg područja nitko nikad nije bio u Upravnom vijeću, te 

predlaže da se zatraži izvješće gdje i kada su bile intervencije Javne vatrogasne postrojbe na 

području Grada Donja Stubica, obzirom da je u izvješću navedeno da je bilo 15 intervencija. 

  

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu 

i  

poslovanju JVP za 2013.godinu, sa navedenim traženjem izvješća o intervencijama na području 

Grada Donja Stubica i podatka o sastavu Upravnog vijeća. 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Grada Donja Stubica 

 

Predsjednik Anđelko Glivar utvrđuje da je Komisija za izbor i imenovanja prije sjednice 

održala sjednicu, te poziva predsjednika Komisije Stanka Repara da iznese prijedlog Komisije. 

 

 Stanko Repar – daje uvodno izlaganje i iznosi da je Komisija utvrdila prijedlog da se u 

Povjerenstvo za javna priznanja Grada Donja Stubica imenuju Juraj Srebačić, koji je po funkciji 

predsjednik i za članove: Miljenko Jagarčec i Krunoslav Vnučec. 

 

 Predsjednik Anđelko Glivar otvara raspravu. 

 

 Renata Dolenec – predlaže da se revidira Odluka o određivanju počasnog građanina. 

 

 Predsjednik Anđelko Glivar – iznosi da je to provokativno političko pitanje za koje nema 

argumenata da se razmatra. 

 

 O tom prijedlogu vodila se kraća diskusija u kojoj su sudjelovali Renata Dolenec i Anđelko 

Glivar. 

 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za  

javna priznanja Grada Donja Stubica u sastavu Juraj Srebačić, Miljenko Jagarčec i Krunoslav 

Vnučec. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave 

 

Točka 10. 

 

Odgovori na vijećnička pitanja sa 7.sjednice Gradskog vijeća Grada D.Stubica od 

11.02.2014.godine 

 

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

poziv na sjednicu, a odgovor "Zagorskog vodovoda" u vezi lokalnih vodovoda podijeljen je prije 

sjednice. 

Daje uvodno izlaganje, te otvara raspravu. 

 

 Miljenko Jagarčec – pita da li je izgledna naplata potraživanja u vezi navedenih zakupnina iz 

točke 3. Odgovora na pitanja vijećnika. 
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 Vesna Tomašković – odgovara da zakupnica u Društvenom domu Grabrina u Milekovom Selu 

sada uredno podmiruje obveze, te da se radi o ranijem dugu koji je u postupku naplate. Što se tiče 

Društvenog doma Pustodol, zakupnica je zatvorila obrt i tu bi naplata mogla biti sporna, ali 

provodimo postupak ovrhe. 

 

 Renata Dolenec – iznosi da je zakupnica u velikim dugovima vezano na troškove plina i da će 

tu Grad snositi troškove. 

 

 Vesna Tomašković – iznosi da je u Ugovoru o zakupu poslovnog prostora propisano da 

režijske troškove snosi zakupac i računi su dolazili na zakupca. 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave 

 

Točka 11. 

Razmatranje zamolbe Osnovne škole Donja Stubica za nabavkom računalne opreme za 

nastavu 

 

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

daje uvodno izlaganje, te otvara raspravu. 

 

 Miljenko Jagarčec iznosi da je zamolba išla i na ostale, Metalis, Perfa. 

 

 Miljenko Hrenek – kod izrade Proračuna nismo uvrstili školu, rekli smo da ćemo pripomoći 

na drugi način, za sada im nedostaje sredstva za 4 računala, predlažem da financiramo 3 računala. 

 

 Stanko Repar – iznosi da nema gradonačelnika, da se vide financijske mogućnosti. 

 

 Miljenko Hrenek – iznosi da valjda i Gradsko vijeće može nešto odlučiti. 

 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak da se financira nabavka 3 

računala. 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave. 

 

Točka 12. 

 

 Pitanja i prijedlozi. 

 

 12.1. Miljenko Hrenek – predlaže da se od Javne vatrogasne postrojbe zatraži odgovor na 

naše prijašnje traženje da se zaposli još jedan profesionalni vatrogasac s područja Grada Donja 

Stubica.  

Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog. 

 

 12.2. Miljenko Hrenek – pita Renatu Dolenec o kakvom se to potpisivanju Ugovora za 

koncesiju Komusu za distribuciju plina radi, traži se od građana potpisivanje. 

 Renata Dolenec – iznosi da ne može ispred Komusa o tome govoriti, jer je ona ovdje u 

funkciji vijećnice, to je zakonski riješeno, građani biraju distributera. 

 

 12.3. Luka Grabušić – predlaže da, ukoliko se ne prikupe sredstva za četvrto računalo za 

Osnovnu školu Donja Stubica, da se vijećnici odreknu današnje dnevnice. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog, kao ponudu, ako se sredstva ne prikupe. 

 Iznosi da u Dubravačkoj ulici nije dobar nagib ceste, zadržava se voda a šahtovi su iznad 

ceste. 
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 12.4. Miljenko Hrenek - iznosi da je kod izvođenja radova na cesti u Dubravačkoj ulici 

napravljen krivi nagib i da se zadržava voda. Izvođač radova je bila "Niskogradnja Hren".Također 

iznosi da treba porezati bor kod kuće na početku Dubravačka ulice – desno, jer smeta žicama T-

Coma. 

 

 12.5. Jasminka Marija Cerc – iznosi nekoliko primjedbi vezano na komunalno održavanje: 

zeleni otok kod Bukvića na nogostupu i kod crkve je neuređen, kod Stub-Kluba i nadalje smrdi 

kanalizacija, kod mosta pješački prijelaz je ne osvijetljen. 

 

 12.6. Renata Dolenec – iznosi da je na prošloj sjednici tražila da se u ugovore o obavljanju 

komunalnih poslova, ugrade odredbe, vezano na jamstva za uredno ispunjenje ugovora i dinamiku 

izvođenja radova, pita da li je to napravljeno. 

 Milan Kebet – odgovara da je to ugrađeno u ugovore i da su ugovori na potpisivanju. 

 Renata Dolenec – također pita kada će se održati tematska sjednica u vezi sportske dvorane. 

 

 12.7. Nikola Boromisa – iznosi nekoliko primjedbi na odgovor Zagorskog vodovoda u vezi 

rješavanja problematike lokalnih vodovoda i upućuje na suradnju sa projektantima, zatim daje 

primjedbe u vezi Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine i pita kada će se sazvati 

Povjerenstvo koje je osnovano na prošloj sjednici Gradskog vijeća, iznosi loše stanje ceste Lepa 

Ves – Andraševec (fotografija) 

 

 12.8. Robert Hren – ponovno traži da se nešto poduzme u vezi saniranja kolnika od 

Benzinske do skretanja na Županijsku cestu prema Dvorcu Golubovec i u vezi čišćenja grana  

koje padaju na Županijsku cestu kod Dvorca Golubovec. 

 Milan Kebet iznosi da će se pismeno zatražiti od Hrvatskih cesta i Županijskih cesta 

postupanje po navedenom. 

 

Tonski zapis diskusije čuva se u arhivi Gradske uprave 

 

 Sjednica je završila s radom u 21,00 sati. 

 

 

 

     Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 
Vesna Tomašković           Anđelko Glivar, dr.med. 


