
Z A P I S N I K 

 

 sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 21.08.2013. 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, Miljenko Hrenek. 

 

Odsutni član Gradskog vijeća: Krunoslav Vnučec, dipl.oec. 

 

Ostali nazočni:     - Juraj Srebačić, gradonačelnik 

- Luka Tepeš, ing.graĎ., zamjenik gradonačelnika 

- Milan Kebet, ing.graĎ., komunalni redar 

 

Predsjednik Gradskog vijeća AnĎelko Glivar otvara  3. sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Donja Stubica, pozdravlja sve nazočne.  

 

Nakon toga, predsjednik AnĎelko Glivar predlaže dnevni red. 

Gradsko vijeće jednoglasno utvrĎuje slijedeći 

 

D N E V N I    R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 8.7.2013. g. 

2. UtvrĎivanje Prijedloga za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava 

odvodnje  na području gradova: Zabok, Oroslavje i Donja Stubica te općina: Gornja 

Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće 

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrasrukturu za 

opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih oborinskih voda 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne graĎevine 

5. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Donja Stubica 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica 

7. Pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 8.7.2013. g 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

 

Renata Dolenec – u zapisniku je navedeno na kraju točke 10. da je potraga za Stubičkim 

blagom projekt KUD-a a to je projekt Društva Naša djeca, a projekt KUD-a je "Zeleno blago", pa to 

treba ispraviti. 

 

Predsjednik AnĎelko Glivar – iznosi da će se to promijeniti u zapisniku. 

 

Nakon toga uz ovu izmjenu Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa 2. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 8.07.2013. godine. 
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Točka 2. 

Utvrđivanje Prijedloga za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava 

odvodnje  na području gradova: Zabok, Oroslavje i Donja Stubica te općina: Gornja 

Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće 

 

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

poziv na sjednicu, te otvara raspravu. 

 

 Miljenko Hrenek – iznosi da je to zakonska obveza i trebamo Odluku prihvatiti. 

 

 Nikola Boromisa – iznosi primjedbe na Odluku. U Odluci nema naveden način zbrinjavanja 

mulja. To nije riješeno, a po propisima EU se to traži. 

 

 Tomislav Čičko – iznosi da to nije predmet ove Odluke. 

 

 Nikola Boromisa – iznosi da su takoĎer u koliziji članak 23. i 26. gdje se u članku 26. navodi 

da nije dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda iz sabirne jame, a u članku 23. da je ispuštanje 

dozvoljeno.  

 

Nakon rasprave uz gornje primjedbe Gradsko vijeće jednoglasno utvrĎuje Prijedlog za 

donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje  na području gradova: Zabok, 

Oroslavje i Donja Stubica te općina: Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ 

Začretje i Veliko Trgovišće. 

Prijedlog za donošenje Odluke prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrasrukturu za 

opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih oborinskih voda 

 

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

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

 

 Miljenko Jagarčec – iznosi da nam nije dostavljena osnovna Odluka nego samo izmjene, te 

traži da se meilom dostavi osnovna Odluka. 

 

 Stanko Repar – iznosi da će opskrbu pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda upravljati 

odreĎena institucija, Zagorski vodovod ili netko drugi, a što u članku 37. stoji da javni isporučitelj 

koji upravlja sustavom preuzima upravljanje i održavanje. 

 

 Darko Kuzman – iznosi da Odluku donosi Županija. 

 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o  

priključenju na komunalnu infrasrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih oborinskih 

voda. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
 

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

točkom, te daje prijedlog na glasovanje. 
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Gradsko vijeće sa 13 glasova "za" i 1 "suzdržanim" glasom, donosi Odluku o izmjeni Odluke 

o priključenju na komunalne vodne graĎevine. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Donja Stubica 

 

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

poziv na sjednicu. Daje kraće obrazloženje. 

Predsjednik otvara raspravu 

 

Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno donosi Odluku o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja Grada Donja Stubica. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica 

 

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

poziv na sjednicu. Daje uvodno izlaganje. Otvara raspravu. 

 

 Miljenko Hrenek – iznosi da je imenovanje dosadašnje ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara 

podržano od Upravnog vijeća, teta u vrtiću i roditelja djece, jednoglasno. 

 

 Vjekoslav Matuša – pita što na to kaže Grad. 

 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić – iznosi da naša revizija nije našla nepravilnosti. 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar daje na glasovanje da se Vesnica Borlak imenuje za ravnateljicu 

Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica. 

 

 Gradsko vijeće sa 13 glasova "za" i 1 "suzdržanim" glasom donosi Rješenje o imenovanju 

ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica. 

 Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka  7. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 Vjekoslav Matuša – iznosi da je Krapinsko-zagorska županija raspisala natječaj za izradu 

studije prometne povezanosti Oroslavja, Stubičkih Toplica, Donje Stubice, Gornje Stubice i Marije 

Bistrice. 

 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić – iznosi da je u planu rekonstrukcija Državne ceste D-307, koja 

povezuje isto područje. 

 

 Nikola Boromisa – pita kada će se i da li će se postaviti novi ležeći policajci – tanji – na  

D-307 kod Osnovne škole Donja Stubica 
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 Zamjenik gradonačelnika Luka Tepeš – iznosi da će se postaviti nadzorni ormarić za kontrolu 

prometa. 

 

 Luka Grabušić – pita da li to znači da se više neće postavljati ležeći policajci. 

 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić – odgovara da se u pravilu na Državnoj cesti ne postavljaju 

ležeći policajci, ali ćemo još izraditi studiju opravdanosti postave ležećih policajaca sa kojom ćemo 

ići u traženje prema Hrvatskim cestama za ponovnu postavu. 

 

 Luka Grabušić – predlaže postavu treptećih svjetla na kolniku kod pješačkih prijelaza kod 

Bukvića i kod zgrade Grada. 

 

 Zamjenik gradonačelnika Luka Tepeš – iznosi da smo sada kod izrade nogostupa pripremili 

za postavu elektro napajanja za trepteća svjetla kod Bukvića. 

 

 Predsjednik AnĎelko Glivar – iznosi da ista trepteća osvjetljenja treba postaviti kod 

pješačkog prijelaza kod zgrade Grada i pješačkog prijelaza kod Jezerčice. 

 

 Miljenko Hrenek – iznosi pohvalu Komunalnom pogonu Grada. 

 

 Jasminka Marija Cerc – pita za što ih treba pohvaliti. 

 

 Miljenko Hrenek – iznosi da je Grad primjetno ureĎeniji. 

 

 Renata Dolenec – pita zašto nije napravljen projekt besplatnog interneta na punktovima u 

Gradu – zašto se nije prijavio. Pita kada će se urediti sajmište i kada će se izgraditi javna rasvjeta na 

Kamenjaku. 

 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić – iznosi da za izgradnju javne rasvjete na Kamenjaku nema 

suglasnosti odbora Kamenjak za 50% sufinanciranje. Za projekt besplatnog interneta zatražiti ćemo 

odgovor od Turističke zajednice Grada Donja Stubica, a ureĎenje i preseljenje sajmišta je u planu sa 

rekonstrukcijom Kolodvorske ceste i preseljenje sajmišta na betonsko igralište u Sportskom parku. 

 

 Nikola Boromisa – iznosi da treba poslati dopise graĎanima za sufinanciranje izgradnje javne 

rasvjete na Kamenjaku. 

 

 Miljenko Jagarčec – iznosi da se tehnički propisi za javnu rasvjetu mijenjaju. Za svaku novu 

izgradnju javne rasvjete treba izraditi projekt da se dobije ispravna rasvjeta po novim tehničkim 

propisima. 

 

 Romano Glavač – pita kako teku radovi na završetku Sportske dvorane. 

 

 Gradonačelnik Juraj Srebačić – iznosi da je 90% radova dovršeno, a postoje problemi sa 

izvoĎačem, odnosno isporukom sprava od Slovenskog dobavljača. 

 

 Sjednica je završila s radom u 21,00 sati. 

 

 

     Zapisničar       Predsjednik Gradskog vijeća 

      Milan Kebet, ing.graĎ.         AnĎelko Glivar, dr.med. 


