
Z A P I S N I K 

 

 sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 8.07.2013. 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 : AnĎelko 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, Vjekoslav Matuša, Krunoslav Vnučec, dipl.oec., Miljenko 

Hrenek 

 

Ostali nazočni: - Juraj Srebačić, gradonačelnik 

     - Luka Tepeš, ing., zamjenik gradonačelnika 

     - prof.dr.sc. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.-Arhitektonski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Zagreb 

     - Veljko Vnučec,dipl.ing.arh., član Radne grupe za praćenje izrade DPU-ova 

     - Vesna Tomašković, dipl.prav., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  

     - Gordana Engstler, Američka kuća, d.o.o. Donja Stubica 

     - Mladen Knezić, Radio Stubica 

 

Predsjednik Gradskog vijeća AnĎelko Glivar otvara  2. sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Donja Stubica, pozdravlja sve nazočne., naročito gosp. Lipovca, odgovornog voditelja izraĎivača 

DPU-ova, i ostale goste, te predlaže dopunu dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv, s još jednom 

točkom, i to:  

- Predlaganje člana u Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda, d.o.o. Zabok 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar daje na glasovanje prijedlog o dopuni Dnevnog reda. 

 Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća dopunu Dnevnog reda. 

Nakon toga, predsjednik AnĎelko Glivar predlaže dnevni red. 

Gradsko vijeće jednoglasno utvrĎuje slijedeći 

 

D N E V N I    R E D 
 

1. Davanje svečane prisege vijećnika g. Krunoslava Vnučeca 

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

17.6.2013. g. 

3. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana ureĎenja  “ Stubički Trnac” Donja 

Stubica 

4. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana ureĎenja “Stubički Trnac -zapad” Donja 

Stubica 

5. Razmatranje Izvještaja o radu  i poslovanju za 2012.g. Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe Zabok 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća 

7. Donošenje Zaključka o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara 

Donja Stubica 

8. Razmatranje zamolbi za sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bedekovčina 

9. Predlaganje člana u Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda, d.o.o. Zabok 

10. Pitanja i prijedlozi. 
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Točka 1. 

Davanje svečane prisege vijećnika g. Krunoslava Vnučeca 

 Predsjednik AnĎelko Glivar poziva vijećnika Krunoslava Vnučeca na davanje svećane 

prisege. 

  

Krunoslav Vnučec daje svećanu prisegu. 

 

Točka 2. 

Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće  sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 

od 17.6.2013. g. 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar utvrĎuje da je zapisnik dostavljen vijećnicima uz poziv na 

sjednicu, te otvara raspravu. 

 

 Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno usvaja zapisnik sa Konstituirajuće sjednice 

Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 17.06.2013. godine. 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja  “ Stubički Trnac” Donja 

Stubica 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar utvrĎuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima uz 

poziv na sjednicu, daje uvodno izlaganje, iznosi da će se rasprava pod točkom 3. i 4. dnevnog reda 

voditi zajedno, ali da će se glasovati pojedinačno o svakom DPU. Poziva prof.dr.sc. Nenada 

Lipovca, odgovornog voditelja izraĎivača DPU-ova, da obrazloži detaljne planove. 

 

 prof.dr.sc. Nenad Lipovac – nakon pozdrava i čestitke vijećnicima na izboru, daje uvodno 

izlaganje i detaljno obrazlaže Detaljni plan ureĎenja "Stubički trnac" Donja Stubica i Detaljni plan 

ureĎenja "Stubički trnac – zapad" Donja Stubica, uz prezentaciju na kartama. 

Navodi da je investitor izrade planova Američka kuća, obzirom da je vlasnik 99% nekretnina u 

obuhvatu DPU-ova. Nadalje iznosi da je ovim DPU-ovima stvorena pretpostavka za daljnju urbanu 

komasaciju i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te da je detaljno po česticama izraĎen prijedlog 

parcelacije, poštivajući sva pravila postupka izrade planova. TakoĎer iznosi da je izvršena prethodna 

stručna rasprava i tri izlaganja u tijeku javne rasprave. U tijeku javne rasprave održan je i sastanak sa 

svim vlasnicima nekretnina u obuhvatu planova, te nije bilo niti jedne primjedbe na izvršeni 

prijedlog parcelacije, niti pismeno niti usmeno.  

 

 Nakon izlaganja g. Lipovca, Predsjednik AnĎelko Glivar izrazio je zadovoljstvo da nije bilo 

primjedbi u tijeku javne rasprave, te otvara raspravu. 

 

 Nikola Boromisa – osvrnuo se na problem odvodnje otpadnih voda, koji sustav još nije 

izgraĎen na tom području, te će projektanti imati problema. TakoĎer vidi da se odvodnja oborinske 

vode planira rješavati otvorenim jarcima-kanalima.  

 

prof.dr.sc. Nenad Lipovac – iznosi da je Planom dao mogućnost da se oborinska odvodnja 

riješi otvorenim kanalom, dok se ne izvede nogostup. U "Zelenom pojasu" će doći odvodnja, 

razmišljam planerski da to neće biti u roku odmah, u početku će to biti otvoren kanal, pogotovo za 

oborinske vode. Poanta je to što je to na najvišem dijelu Donje Stubice, po UPU mjesta Donja 

Stubica, predviĎen je pročistač. 

Renata Dolenec – iznosi da je pozitivno da nije bilo primjedbi graĎana i pita tko će financirati 

izgradnju infrastrukture. 
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prof.dr.sc. Nenad Lipovac – iznosi da je on planer, nezna odgovor na to pitanje, zakon daje 

jedinicama lokalne samouprave da odluče, u ovom trenutku investitor izrade DPU-ova je Američka 

kuća obzirom da je vlasnik 99% nekretnina u obuhvatu planova. 

 

Predjednik AnĎelko Glivar – iznosi primjer kad je Terme Jezerčica gradila kanalizaciju 

svojim sredstvima, a kasnije ju je predala Gradu na upravljanje, Grad ne bude financijski sam mogao 

napraviti infrastrukturu. 

 

 Nakon rasprave Gradsko vijeće sa 14 glasova "za" i 1 "suzdržanim" glasom, donosi Odluku o 

donošenju Detaljnog plana ureĎenja "Stubički trnac" Donja Stubica, koja se prilaže ovom zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Stubički Trnac -zapad” 

Donja Stubica 
 

Predsjednik AnĎelko Glivar utvrĎuje da je rasprava po ovoj točci voĎena pod prethodnom 

točkom, te daje prijedlog na glasovanje. 

 

Gradsko vijeće sa 14 glasova "za" i 1 "suzdržanim" glasom, donosi Odluku o donošenju 

Detaljnog plana ureĎenja "Stubički trnac – zapad" Donja Stubica, koja se prilaže ovom zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik AnĎelko Glivar zahvaljuje se g. Lipovcu na suradnji. 

g. Lipovac odlazi sa sjednice Gradskog vijeća. 

 

Točka 5. 

Razmatranje Izvještaja o radu  i poslovanju za 2012.g. Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe Zabok 

 

Predsjednik AnĎelko Glivar utvrĎuje da je materijal za ovu točku dostavljen vijećnicima uz 

poziv na sjednicu. Daje uvodno izlaganje. 

Otvara raspravu 

 

 Nakon kraće diskusije u kojoj su sudjelovali M. Jagarčec, T. Čičko, L. Grabušić, V. Matuša, 

J. Srebačić, te primjedbi Miljenka Hreneka i Stanka Repara u vezi ranijeg dogovora o zapošljavanju 

još jednog profesionalnog vatrogasca  s područja Grada Donja Stubica, Gradsko vijeće je 

jednoglasno donijelo slijedeći zaključak: 

Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. g. Zagorske javne vatrogasne postrojbe 

Zabok, s time da se kod prvog novog zapošljavanja profesionalnog vatrogasca u Javnu vatrogasnu 

postrojbu vodi računa da se zaposli još jedan vatrogasac s područja Grada Donja Stubica, kako je to 

bilo dogovoreno kod pristupanja Grada Donja Stubica kao jednog od osnivača. 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut Grada i Poslovnik Gradskog  

vijeća 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar iznosi da je Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog 

vijeća održala sjednicu prije početka sjednice Gradskog vijeća. Poziva predsjednika Komisije g. 

Repara da iznese prijedlog  Komisije. 
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 Stanko Repar – iznosi da je Komisija u sastavu: Stanko Repar, predsjednik 

članovi: Robert Hren, Tomislav Čičko, Romano Glavač i Nikola Boromisa, jednoglasno utvrdila 

prijedlog za članove Komisije za Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća, i to: Stanko Repar, 

predsjednik, za članove: AnĎelko Glivar, Darko Kuzman, Renata Dolenec i Jasminka Marija Cerc. 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar otvara raspravu po predloženom. 

 

 Renata Dolenec – predlaže da član Komisije bude Vjekoslav Matuša. 

 

 Vjekoslav Matuša – iznosi da ne prihvaća taj prijedlog. 

 

 Nakon toga Gradsko vijeće sa 14 glasova "za" i 1 "suzdržanim" glasom donosi Rješenje o 

izboru Komisije za Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća Donja Stubica. 

 Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7 

Donošenje Zaključka o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara 

Donja Stubica 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar iznosi da je Komisija za Statut Grada i Poslovnik Gradskog 

vijeća održala sjednicu prije početka sjednice. Poziva predsjednika Komisije g. Repara da iznese 

prijedlog  Komisije. 

 

 Stanko Repar – iznosi da Komisija sa 4 glasa "za" i 1 "suzdržanim" glasom predlaže u 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica Miljenka Hreneka, Luku Grabušića i 

Krešimira Fištera. 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar otvara raspravu po predloženom. 

 

 Miljenko Jagarčec – predlaže da se zbog predstojeće sanacije vrtića u Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića imenuje Nikola Boromisa, zbog graĎevinske struke. 

 

 Tomislav Čičko – iznosi da je zadaća Upravnog vijeća upravljanje djelatnošću vrtića, a da se  

g. Boromisu može angažirati na drugačiji način kod izvoĎenja radova. 

 

 Renata Dolenec – dala je primjedbu zašto se samo muški izabiru u upravna vijeća. 

 

 Miljenko Hrenek – iznosi da su u Upravnom vijeću i ispred vrtića i ispred roditelja, žene. 

 

 Vjekoslav Matuša – daje primjedbu da bi bilo dobro da su članovi vijeća roditelji male djece. 

 

 Miljenko Hrenek – iznosi da se pokazalo puno puta da su roditelji vrlo malo zainteresirani za 

rad u takvim tijelima. 

 

 Nakon kraće diskusije Gradskog vijeće donosi sa 9 glasova"za" 1 "protiv" i 5 "suzdržanih" 

glasova, Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica. 

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

Razmatranje zamolbi za sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Bedekovčina 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar utvrĎuje da je materijal za ovu točku dostavljen uz poziv na 

sjednicu. Daje uvodno izlaganje. Iznosi da se radi o djeci iz područja Vučaka, roditelji su podnijeli 

pismene zahtjeve za smještaj u Dječji vrtić Bedekovčina, obzirom da roditelji rade u Bedekovčini, 

odnosno u Zlataru. 

 Otvara raspravu. 

 

 Nakon duže rasprave u kojoj su sudjelovali M. Hrenek, T. Čičko, A. Glivar, K. Vnučec, R. 

Dolenec, R. Hren, M. Jagarčec, L. Grabušić, N. Boromisa, L. Tepeš i S. Repar Gradsko vijeće je 

jednoglasno donijelo Odluku da je opravdan smještaj djece Bernarde Martinić, Lovre Kotarski i 

Filipa Kotarski u Dječji vrtić, odnosno jaslice u Bedekovčini, s time da su roditelji dužni u roku od 

30 dana prije isteka godine dana od smještaja djece u vrtić, ponoviti zahtjev, odnosno opravdati 

razloge smještaja.Ukoliko u tijeku godine dana doĎe do promjene okolnosti zbog kojih su djeca 

smještena u drugi vrtić a ne u Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica, roditelji su dužni o tome 

obavijestiti Gradsko vijeće. 

Odluke se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

  Vijećnik Darko Kuzman, iz opravdanih razloga odlazi sa sjednice. 

 

Točka 9. 

Predlaganje člana u Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda, d.o.o. Zabok 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar daje riječ gradonačelniku Juraju Srebačiću. 

 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić – iznosi da je Zagorski vodovod, d.o.o. Zabok zatražio 

prijedlog za članove novog Nadzornog odbora. Grad je predložio mene kao gradonačelnika, 

meĎutim zbog nespojivosti dužnosti, odnosno sukoba interesa gradonačelnici više ne mogu biti u 

Nadzornom odboru. Nadzorni odbor ima devet članova, od toga bi gradovi i općine bivše općine 

Donja Stubica trebali dogovoriti dva člana u Nadzorni odbor. Obzirom da na Skupštini nije izabran 

Nadzorni odbor, mi bi trebali predložiti jednog člana. Predlažem za člana g. Tomislava Čička. 

 

 Renata Dolenec – predlaže za člana Miljenka Jagarčeca. 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar otvara raspravu. 

 

 Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali M. Jagarčec i J. Srebačić, Gradsko vijeće je 

glasovalo za prijedlog za Tomislava Čička sa 10 glasova "za" 3 "protiv" i 1 "suzdržan", a za 

prijedlog za Miljenka Jagarčeca sa 3 "za" 1 "protiv" 10 "suzdržanih". 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar utvrĎuje da je Gradsko vijeće sa 10 glasova "za" 3 "protiv" i 1 

"suzdržanim" glasom donijelo Zaključak da se u Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok 

predlaže Tomislav Čičko, te da se zadužuje gradonačelnik Juraj Srebačić za provedbu ovog 

prijedloga. 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
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Točka 10. 

Pitanja i prijedlozi 

 Pod ovom točkom postavljena su pitanja i dani su odgovori, odnosno voĎena je diskusija o 

slijedećem: (Vijećnici mogu tonski zapis preslušati i na traženje dobiti tonsku snimku). 
 

 Natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Bubamara 

 U diskusiji su sudjelovali Jasminka Marija Cerc, Miljenko Hrenek, Renata Dolenec, Vesna 

Tomašković, Stanko Repar, Miljenko Jagarčec.Diskusija se vodila u vezi Odluke bivšeg Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića, da nakon otvaranja prijava na natječaj, zbog sukoba interesa jednog člana 

Upravnog vijeća, prijedlog za izbor ravnatelja, prepusti novom Upravnom vijeću. 

 Miljenko Hrenek, kao dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća izložio je postupak i 

napomenuo da je sve zapisnički konstatirano. 
 

 Jasminka Marija Cerc postavila je pitanje što je sa izgradnjom brze ceste i zaobilaznice 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić dao je odgovor i iznio sve varijante prema Prostorno-planskoj 

dokumentaciji, te istaknuo da Grad ne može sam isfinancirati tako veliki projekt. 

 U diskusiji je sudjelovao i Tomislav Čičko. 
 

 Predsjednik AnĎelko Glivar apelira da se uredi cesta iza Doma zdravlja. 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić – odgovorio da se o tome vodi računa, mora se napraviti most, 

geodetske podloge postoje, ali isto se radi o financijskim mogućnostima. 
 

 Problematika klizišta u Hruševcu – pomoć za obitelj Bezjak kojima je uništena kuća 

 Tomislav Čičko predlaže da se pokrene postupak rebalansa i da im se financijski pomogne, 

da ih se oslobodi davanja komunalnog doprinosa i slično, te da se požuri izdavanje graĎevinske 

dozvole za novu kuću. Iznosi pomoć koja je prikupljena od strane Caritasa. 

Po ovoj točci voĎena je duža diskusija, u kojoj su sudjelovali Juraj Srebačić, Nikola 

Boromisa, Vjekoslav Matuša (istaknuo pomoć DVD-a obitelji), Luka Grabušić (istaknuo pomoć 

Laburista), Jasminka Marija Cerc (istaknula pomoć umirovljenika), Renata Dolenec (istaknula 

pomoć SDP-a). 

Robert Hren predložio da se vijećnici odreknu današnje dnevnica na ime pomoći obitelji 

Bezjak. 

Nakon diskusije svi vijećnici su se izjasnili da se odriču dnevnice za današnju sjednicu na ime 

pomoći obitelji Bezjak. 
 

 Tomislav Čičko predlaže da se za slijedeću sjednicu pripremi rebalans proračuna, te 

predvidi pomoć za zamjenu crijepa na Crkvi Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici. 
 

 Renata Dolenec pita da li se provode aktivnosti u provedbi novog Zakona o zaštiti okoliša 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić iznosi da se aktivnosti provode i da će na jesen započeti 

sortirani odvoz smeća i edukacija graĎana o istom. 

 U diskusiji su sudjelovali još i Miljenko Jagarčec, Luka Tepeš, Renata Dolenec, Jasminka 

Marija Cerc, Robert Hren, Miljenko Hrenek. 
 

 Renata Dolenec pita u kojoj fazi je Natječaj o izradi idejnog projekta Zavrtnica 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić odgovara da se postupak za sada prekinuo, te da će to rješavati 

novo Gradsko vijeće i nova Radna grupa. 

 U diskusiji je sudjelovao i Vjekoslav Matuša. 

 

 Veljko Vnučec – kao član Radne grupe za izradu prostornih planova apelira da se ubuduće 

uspostavi aktivnija komunikacija izmeĎu Radne grupe i Gradskog vijeća na izradi prostorno-

planske dokumentacije. 
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 U diskusiji su sudjelovali AnĎelko Glivar, Juraj Srebačić, Renata Dolenec. 

 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić je istaknuo da je do sada imao Radne grupe za odreĎena 

područja, da će to imati i ubuduće, bez obzira na stranačku pripadnost članova, već će ići na 

stručnost po djelatnostima. 

 

 Renata Dolenec postavila je pitanje u kojoj je fazi izgradnja Sportske dvorane i kada će biti 

završena 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić odgovorio je da se nada otvaranju do početka školske godine.  

Tomislav Čičko iznosi da bi dvorana bila gotova u roku da izvoĎač nije došao u poteškoće, 

napravljen je javni natječaj, kooperanti dalje rade, 95% je završeno, do 1.9.2013. bi moglo biti 

gotovo, treba obaviti i postupak izdavanja uporabne dozvole.  

 

U diskusiji su sudjelovali Juraj Srebačić, Tomislav Čičko, Miljenko Jagarčec (istaknuo je 

oštećenja na Osnovnoj školi koja izvoĎač ne želi priznati), Nikola Boromisa (pitanje održavanja 

hladnog pogona dvorane), Miljenko Hrenek. 

 

 Renata Dolenec postavila je pitanje kada će se prema planu ići u asfaltiranje cesta 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić odgovorio da će se plan realizirati prema financijskim 

mogućnostima, imali smo velike troškove za izbore i zimsku službu zbog snijega. 

 

 Renata Dolenec iznosi projekte KUD-a "Potraga za Stubičkim blagom" (u rujnu) i  

novi projekt na nivou KZŽ mjuzikl "Zeleno blago" te moli za financijsku podršku Grada. 

 

 VoĎena je kraća diskusija o načinu i kriterijima financiranja programa udruga, u kojoj su 

sudjelovali Miljenko Hrenek, Miljenko Jagarčec, Juraj Srebačić. U diskusiji je istaknuto da treba 

pomagati udruge koje su aktivne i imaju rezultate u svom radu. 

 

 Miljenko Hrenek traži da se  urede ulice u centru Donje Stubice (ispod Doma zdravlja, 

Ulica Katarine Patačić). 

 

 

 

 Sjednica je završila s radom u 22,45 sati. 

 

 

 

     Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 

Vesna Tomašković, dipl.prav.        AnĎelko Glivar, dr.med. 


