REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/2
URBROJ: 238-11-04/03-14-2
Samobor, 04.04.2014.

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane u četvrtak, 03.
travnja 2014. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora,
Trg kralja Tomislava 5, Samobor.
Započeto u 14.00 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Miljenko Bišćan, Željko Bošković, Petar
Krešimir Bušljeta, Marinko Džepina, Maja Gračanin, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Irena
Kapor, Stjepan Kozlina, Boris Makarun, Željko Mataušić, Andrija Noršić, Tomislav Pađan,
Linda Rossini Gajšak, Zvjezdana Sečen, Jasenka Skendrović, Branimir Šiljak, Franjo
Štefanić, Vjeran Štublin, Marko Tandarić
IZOČNI VIJEĆNICI: Damir Gorišek, Vinko Kovačić, Ivan Vlainić, Anica Vraneković
PROČELNICA: Ana Vlah
OSTALI NAZOČNI:
-

Krešo Beljak, gradonačelnik Grada Samobora
Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora
Sanja Horvat Iveković, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora
Željko Radovanić, Mario Anušić, Mladen Ogrinc, Zvonko Župančić, Hrvoje Frankić,
Juro Horvat, Valentina Horvat, pročelnici upravnih tijela Grada Samobora
Marijan Kižlin, viši savjetnik za prosvjetu, šport i tehničku kulturu u Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti
Zvonko Marenić, direktor td Komunalac d.o.o.
Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica u Službi za unutarnju reviziju
Zlatko Demerec, zamjenik predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog
rata
Nada Kuhar, Martina Trošelj, Mirjana Dimnjaković, Miroslav Milonjić, Vladimir Čerkez
ravnatelji gradskih ustanova Grada Samobora
Krešimir Motočić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Samobora

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek
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BRANIMIR ŠILJAK - Pozvani ste na 8. sjednicu Gradskog vijeća koju sam sazvao
na današnji dan u 14.00 sati, te prije otvaranja sjednice molim gđu Anu Vlah, pročelnicu
Gradske službe Grada Samobora da prozivkom utvrdi nazočnost vijećnika.
ANA VLAH - Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na 8. sjednici prozivkom vijećnika.
Konstatiram da je od 25 vijećnika nazočan 21 vijećnik, a izočna 4 vijećnika.
BRANIMIR ŠILJAK - Utvrđujem da je od 25 vijećnika na današnjoj sjednici
nazočan 21 vijećnik, te konstatiram da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje
pravovaljanih odluka i zaključaka, te otvaram 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.
Ovim putem u ime svih vijećnika izražavam dobrodošlicu novom pročelniku
Upravnog odjela za društvene djelatnosti gosp. Juri Horvatu, te mu želim uspješan rad.
Da li se želite ukratko predstaviti?
JURO HORVAT - Posebno mi je zadovoljstvo da vas sve ovdje danas mogu
pozdraviti u svoje osobno ime i zahvaliti se Natječajnoj komisiji i gradonačelniku na
ukazanom povjerenju za obavljanje zadaće pročelnika Upravnog odjela za društvene
djelatnosti. Nadam se da ću partnerski zajedno sa svima vama ovdje u Gradu Samoboru
postizati dobre rezultate i da ćemo razvijati naš grad Samobor. Još jednom hvala vam puno.
BRANIMIR ŠILJAK - Prije utvrđivanja dnevnog reda predlažem da verificiramo
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 06.02.2014. godine.
Pitam, da li tko od vijećnika ima primjedbe na Zapisnik sa 7. sjednice?
Ako nema primjedbi predlažem da se isti prihvati i verificira.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 06.
veljače 2014. godine u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Zapisnika prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na utvrđivanje Dnevnog reda sjednice.
Uz poziv za današnju sjednicu primili ste prijedlog Dnevnog reda, s time da ja kao
predsjednik Gradskog vijeća mogu mijenjati prijedlog dnevnog reda sukladno članku 138.
stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora, te skidam s dnevnog reda točku 26. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Samobor, a sve ostale točke
pomiču se za jedan redni broj.
Pitam da li ima još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, ako nema pitam tko
je za Prijedlog dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
usvojilo sljedeći
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DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatne komisije o stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Tomislava
Mastena i započinjanju mandata vijećnika Petra Krešimira Bušljete
2. Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Izvor
3. Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez
4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni odluke o osnivanju
trgovačkog društva Komunalac d.o.o.
5. Izvješće o realizaciji Programa poticanja malog gospodarstva i poljoprivrede na
području Grada Samobora za 2013. godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada
Samobora za 2013. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2013.
godinu
8. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2013.
godinu
9. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada
Samobora za 2013. godinu
10. Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2013. godinu
11. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
12. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i usmjeravanja
prostornog razvoja Grada Samobora za 2013. godinu
13. Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada
Samobora za 2013. godinu
14. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2013. godine
15. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo i financije za 2013. godinu
16. Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu
17. Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2013. godinu
18. Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2013. godinu
19. Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i
gradnju za 2013. godinu
20. Izvješće o radu Gradske službe za 2013. godinu
21. Izvješće o radu Ureda gradonačelnika za 2013. godinu
22. Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju za 2013. godinu
23. Financijskog izvješće i Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima
Sportski objekti Samobor
24. Financijskog izvješće i Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza
25. Financijskog izvješće i Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora
26. Financijskog izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Samobor
27. Financijskog izvješće i Izvješće o radu Samoborskog muzeja
28. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Izvor
29. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez
30. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o provedbi izgradnje
distribucijske mreže na području grada Samobora na mjestima gdje su potrošači
rijetko zastupljeni s trgovačkim društvom Energo Metan d.o.o.
31. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu loživog ulja za osnovne
škole na području grada Samobora
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32. Prijedlog zaključka o razrješenju predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata
33. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika Dječjeg
vrtića Izvor
34. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika Dječjeg
vrtića Grigor Vitez
35. Ostale informacije.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora otvara "Aktualni sat" u kojem
vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge predsjedniku
Gradskog vijeća, gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pročelnicima upravnih
odjela Grada Samobora, a vezano za izvršavanje poslova i zadataka iz samoupravnog
djelokruga Grada.
IVAN HORVAT - Bliži se godina dana otkako je RH postala članica EU stoga
predlažem da Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju razmotri mogućnost
obilježavanja prve godišnjice ulaska Hrvatske u EU, ali zajedno s našim susjedima u
Sloveniji. Usudio bih se reći da je najvažniji granični prijelaz iz Hrvatske u ostale države EU
onaj na Bregani, odnosno u Obrežju. To je samoborski granični prijelaz što nedovoljno
ističemo, s druge strane graničnog prijelaza nalazi se općina Brežice, odnosno Grad Brežice.
Tko od Samoboraca ne zna što je i tko je i gdje su Brežice? Mnogi naši sugrađani tamo su i
rođeni, među inima i naš gradonačelnik. Moj prvi susret s Brežicama bio je kad me kao malog
dečkića tata na zaprežnim kolima i konjima vozio doktoru u Brežice. Pola radno sposobnog
stanovništva gorjanskog i žumberačkog kraja, a većina i iz ravničarskog djela Samobora,
nekada je radila u Tehničkom remontnom zavodu Bregana, općina Brežice. Mnogi naši
mještani imaju svoje poljoprivredno zemljište u tom kraju, mnogi samoborski obrtnici i tvrtke
surađuju sa svojim prijateljima i partnerima u Sloveniji, obostrano se trguje. Subotom je naše
sajmište prepuno slovenskih registracija, posjećuju nas Slovenci. Naše škole surađuju sa
školama u Brežicama, odnosno u Sloveniji šire, naši vatrogasci se međusobno druže. Evo
nedavno je naše gradsko čelništvo zajedno s menadžmentom Komunalca posjetilo Općinu
Krško radi razmjene iskustva o gospodarenju komunalnim otpadom. Imamo još mnogo toga
zajedničkog gdje bi mogli surađivati i gdje bi mogli koristiti zajednička sredstva EU.
Ističem jedan od velikih problema je nereguliran potok Bregana. Granica između Samobora i
Brežica najvećim dijelom pokrivena je potokom Bregana; to je potok koji nas razdvaja a koji
nas je nekada spajao. Danas predstavlja opasnost i jednima i drugima, i s jedne i s druge obale
jer često poplavljuje, s ove naše strane se ne vidi ali ako pogledamo dolje kod Slovenske Vesi,
dolje kod kuće Barbića, vidjet ćemo da nam je već i cesta podlokana, mogućnost urušavanja.
Ugrožena je ne samo imovina nego i ljudi, mostovi koji su nekada spajali naša mjesta danas
su neprohodni, odnosno propadaju. Drugo, putovi koji su nekad Žumberak spajali sa
slovenskim mjestima danas su potpuno zapušteni i neprohodni. Mnogi Žumberčani su radili u
Sloveniji, tko zna da neće opet, prepreka je opet to što ne mogu tamo prolaziti. Dok nije bilo
autoputa jedina poveznica Samobora i Brežica bila je naša Betonska cesta i dalje nastavak
gore kroz Mokrice, danas i Betonska cesta i ta cesta su u dosta lošem stanju. Pretpostavljam
da bi se i to moglo popravljati sredstvima EU. Sve to navedeno spada u područje ruralnog
razvoja, ekonomije, poljoprivrede i gospodarstva, znači sve je to zapravo na tragu onoga što
financira Europa kroz fondove EU. No, da bi to ostvarili moramo napraviti jednu kvalitetnu
suradnju između Grada Samobora i susjednih nam općina. Ta suradnja svakako bi trebala biti
između Gradskog vijeća i gradonačelnika Samobora s jedne strane i Općinske skupštine
Brežica i Krškog s druge strane, graničnih mjesnih odbora Bregane, Grdanjci, Stojdraga i
Budinjaka s naše strane i Krajovne skupnosti Jesenice na Dolenskom i Velika Dolina s druge
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strane. Osim toga tko zna da i u budućem sazivu nećemo imati predstavnika s našeg područja
u EU, ima vjerojatno i takav sa slovenske strane pa neka nam i oni pomognu.
Počeo sam s prijedlogom obilježavanja prve godišnjice ulaska Hrvatske u EU u
suradnji sa susjednim općinama u Sloveniji, no mnogo važnije od toga je zajednička suradnja
na projektima koji bi bili financirani sredstvima Europskih fondova. Ideja ima zaista mnogo,
evo neke sam i spomenuo.
ANDRIJA NORŠIĆ - Postavio bih jedno pitanje. Naime s dolaskom lijepog vremena
u gradu Samoboru ima sve više biciklista. Iako zakon govori da se biciklisti mogu voziti po
cesti i po obilježenoj biciklističkoj stazi događa se da se mnogi ljudi voze po pločniku i dolazi
do toga, pošto je policija postrožila svoje mjere, da imaju neugodna iskustva. Stoga bih ja
ovim putem postavio pitanje, znam da u Samoboru što se tiče biciklističkih staza imamo,
koliko ja znam, jednu koja se nalazi u Ulici Andrije Hebranga kod Srednje škole. Zanima me
što bi Samobor kao turistički grad mogao poduzeti da se u Samoboru obilježi više
biciklističkih staza?
BORIS MAKARUN - Imam dva pitanja iz sfere komunalne djelatnosti. Na groblju u
Svetom Martinu otklizalo se klizište prije više nešto od godinu dana i Komunalac je po tom
pitanju nešto radio, sanirao, no međutim ove godine ponovno je počelo kliziti na drugom
mjestu, ne znam da li gradske službe znaju za to novo aktiviranje klizišta ili ne. Jednostavno
bih želio pitati kada će se krenuti to sanirati jer postoji mogućnost da kompletni donji dio
groblja u Sv. Martinu proklizi.
Također, moram spomenuti još jedno klizište koje je već aktivno dosta dugo a to je na
cesti Galgovo - Rakov Potok, osim što je obilježeno ništa drugo se na tom pitanju nije radilo.
Pitam, kada će se krenuti na sanaciju tog klizišta?
Prije otprilike dva mjeseca sam na ovom Gradskom vijeću također postavio pitanje u
vezi otvorenog šahta kod bivšeg vojnog objekta u Falaščaku, obećano mi je tada da će se to
prekriti da ne bi, ne daj Bože, pao netko unutra. Međutim kako i sam volim po tom dijelu
trčati, a i svakog dana prolazim autom tuda i vidim da se ništa nije dogodilo, osim one grane
koja je i prije stajala preko otvora koja stoji i dalje tamo. Pitam, kada će se to prekriti? Ne
čekamo valjda da netko upadne u šaht koji je dubok cca 3 metra.
KREŠO BELJAK - Vrlo kratko što se tiče prijedloga uvaženog vijećnika gosp.
Horvata oko ideje zajedničkog obilježavanja ulaska u EU našeg područja, naših mjesnih
odbora i naših institucija Grada Samobora s našim susjedima i kolegama iz Brežica apsolutno
podržavam ideju. Zadužit ćemo Gradsku službu na čelu s pročelnicom Anom Vlah da razradi
cijelu ideju, odnosno da vidi da li su osigurana ili ako nisu da vidi koliko je potrebno osigurati
financijskih sredstava. Molim vas da vi osobno kao predsjednik MO i kao gradski vijećnik u
suradnji s našim gradskim službama angažirate i ostale predsjednike mjesnih odbora koji su
zainteresirani kako bismo vidjeli kakva je točno ideja, da li se to može ostvariti, odnosno na
koji način to možemo ostvariti, ali činjenica je da kao ideju apsolutno u svakom slučaju ja
osobno podržavam i kao takva ući će u razmatranje. Zahvaljujem vam se na ideji, mislim da
smo možda i prije o tome trebali razmisliti pa bi sada bili u nekoj višoj fazi organizacije.
Odgovor poštovanom vijećniku Noršiću što se tiče biciklističkih staza i s njime se
slažem i apsolutno podržavam to i treba se raditi na tome, no imamo taj problem na području
grada Samobora što se tiče same arhitekture odnosno starost ulica gdje nam modernizacija
prometa ne dopušta čak ni da su ulice dvosmjerne, nego je većina ulica u samoj jezgri grada
Samobora jednosmjerna upravo zbog toga što ne postoji fizička mogućnost da se odvija
normalni promet, a onda k tome još dodavati biciklističke staze nam je u principu veliki
problem. Tamo gdje se to može razmišljat će se svakako o tome ali onda imate i novu vrstu
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problema da imate biciklističke staze koje bi vodile od točke A do točke B, konkretno ne bi
mogle biti zbog ove situacije umrežene u neku mrežu biciklističkih staza. Moram napomenuti
da se ova dva pitanja mogu i međusobno povezati, postoji plan da se buduće biciklističke
staze na području grada Samobora povežu s biciklističkim koridorima iz Slovenije, odnosno
iz EU i kao takve uđu u kartu biciklističkih koridora, konkretno radi se o dionici od Graničnog
prijelaza Bregana koja bi išla područjem grada Samobora i završavala bih tamo negdje kod
Grada Ozlja, ponovno u Sloveniji i na taj način bi Samobor ušao na Europsku biciklističku
prometnu kartu, da se tako izrazim. Sada tu naravno postoje sljedeći problemi a to je problem
financiranja cijele te priče, bilo je raznih upita od strane biciklističkih klubova na području
Grada Samobora, da se određena dionica, npr. bivša pruga Samoborčeka upotrijebi i uredi kao
biciklistička staza s obzirom na nove spoznaje koje imamo oko cijelog projekta željeznice, a o
tome će vjerojatno riječi biti nešto kasnije, pa ta ideja sada postaje puno, puno aktualnija.
Klizišta na području grada Samobora su veliki-veliki problem, kada govorim veliki
problem onda govorim o tome da ona nisu od jučer, da su to klizišta koja traju desetljećima,
stoljećima, da su dobro poznata u našem narodu, a poseban problem svih tih područja na
kojima se nalaze klizišta je okolica Galgova, uključujući naravno sve mjesne odbore od
Konščice, Svetog Martina, Klaka, Pavučnjaka. Najveći problem akumulira kad klizište ugrozi
stambeni objekt, prometnicu ili groblje o čemu je gosp. Makarun govorio, a s čim sam ja jako
dobro upoznat. Problem klizišta nije problem koji se da jednostavno riješiti, već u većini
slučajeva se uopće ne da riješiti jer je to jednostavno priroda, to je normalni geološki splet
prirodnih okolnosti gdje se to događa, događalo se i događat će se u budućnosti i na to čovjek
utjecati ne može. Ono što možemo napraviti je u principu zaštititi objekte i prometnice gdje je
to moguće, a gosp. Makarun je malo stariji od mene pa se sjeća kad bi se vratili nekim
slučajem trideset ili četrdeset godina unatrag onda bi cijelo to područje Galgova, Konščice,
Sv. Martina potpuno drugačije izgledalo jer su u međuvremenu stotine kvadratnih kilometara
promijenile oblik, da se tako izrazim. Problem groblja je poseban problem kojeg ćemo morati
na neki način sanirati prioritetno ukoliko ćemo imati sreću da nam se ne dogodi problem
većeg odrona, odnosno klizišta na području prometnica onda ćemo to morati hitno sanirati. Na
tome se radi, zahvaljujem se gosp. Makarunu na brizi i pozivam i njega da se aktivnije uključi
u sam rad Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gosp. Župančića koji je napravio već
veliki posao jer smo sanirali ogromno klizište na području MO Grdanjci, konkretno cesta koja
ide za Javorek i Beder. Izrađena je projektna dokumentacija za pet ili šest klizišta koja su
sanirana i sada su mirna ali koja se mogu svakog trenutka, naravno to ovisi o vremenskim
prilikama, ponovno otvoriti. Dakle na tome se radi, stvar je naravno prioriteta, prioritet će biti
u svakom slučaju ne daj Bože otvaranja određenih problema s objektima gdje stanuju ljudi i
naravno s prometnicama i groblje.
Što se tiče šahta s time doista nisam upoznat, tražit ću pismeno izvješće od Upravnog
odjela za komunalne djelatnosti i to će biti u najkraćem mogućem roku sanirano. Danas je tu s
nama direktor Komunalca pa ga molim da to zapiše, pa da se taj problem riješi promptno, da
nam kod džogiranja vijećnik Makarun ne bi slučajno upao u grabu, s obzirom da je već u
godinama. Malo se samo šalim.
ZVJEZDANA SEČEN - Iskoristila bih priliku i zahvalila se kao predsjednica Odbora
za društvene djelatnosti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti koji su protekle godine
unatoč svim izazovima i poteškoćama izrazito dobro odrađivali svoj rad te ih sve skupa
pohvaljujem kao i v.d. pročelnika gosp. Marijana Kižlina.
S obzirom na promjene u sustavu predškolskog odgoja u kojem je najavljeno da
predškola postaje obvezna, kako će se te promjene reflektirati na sustav samoborskog
predškolskog odgoja i hoće li biti potrebno realizirati kakve promjene u financiranju istih?
Molila bih odgovor u pisanom obliku.
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VJERAN ŠTUBLIN - Imam jedno pitanje koje bih podijelio, ako mi dozvolite, na
dva dijela. Prije nekog vremena Ministarstvo gospodarstva je uputilo javni poziv za prijavu
projekta energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije za jedinice lokalne i regionalne
samouprave. Ono što mene zanima je; da li je Grad Samobor prijavio koji projekt na taj
natječaj? Budući da je tamo na tom konkretnom natječaju kriterij odabira bio redoslijed
prijave u pisarnici, dakle brzina prijave samog projekta. Da li Grad Samobor, vjerojatno ima,
ima koje projekte spremne u smislu energetske učinkovitosti? U kojoj su fazi oni spremnosti
na buduće projekte EU? Dakle, ovo je mali natječaj i mala su sredstva, međutim svaka
nepovratna sredstva dobro su došla. Pitanje upućujem gradonačelniku, a on će delegirati
vjerojatno tko će mi znati dati odgovor.
IRENA KAPOR - Uputila bih upit nadležnim tijelima Grada a u ime stanara Ulice
kardinala Kuharića. Kada se planira postavljanje nogostupa i izgradnja završnog sloja asfalta?
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Imam jedno pitanje koje je vezano uz vlasničke odnose
zgrade koju je do sada koristila Policijska postaja Samobor. Naime, na jednoj od sjednica
Gradskog vijeća, sada u mirovini pročelnik Gradske službe gosp. Kušić, tijekom aktualnog
sata podijelio je s nama informaciju kako je RH uputila Gradu Samoboru zahtjev da se
vlasništvo nad zgradom bivše PP Samobor prepiše s Grada Samobora na RH ili slijedi tužba.
Također nas je nastavno na to gosp. Kušić obavijestio da se u Gradu razmišlja o tome da se
ide s nekim prijedlogom nagodbe, što znači o nekakvom jednakom udjelu u vlasništvu nad
tom zgradom. Molim vas da nas obavijestite u kojoj je to sada fazi, posebice imajući u vidu
što smo kao Grad uložili sredstva u uređenje nove zgrade PP Samobor na području bivše
vojarne Taborec.
KREŠO BELJAK - Odgovor uvaženoj vijećnici gđi Sečen što se tiče novih aktivnosti
u predškolskom odgoju, odnosno novih zakonskih obveza. Mi smo naravno spremni na
preuzimanje bilo kakve promjene, tehničke, financijske i kadrovske promjene. Dakle što god
se bude tražilo i stavljalo nama u ingerenciju mi ćemo to preuzeti. Mogu jedino izraziti
nezadovoljstvo što nas stavljaju u bilo kakve nove financijske obveze, a da nam se ne daju
sredstva za to. Dakle to je vrlo nekorektno od onih koji donose zakone za to ali mi ćemo i to
ispuniti.
Što se tiče konkretnih stvari koje je gosp. Štublin pitao to ću zamoliti pročelnika
Frankića da vam odgovori na konkretno pitanje, a u fazi spremnosti za projekte EU ću vam ja
dati odgovor u slijedećem dijelu.
HRVOJE FRANKIĆ - Što se tiče konkretnog pitanja je ono što vam mogu
odgovoriti je da je trenutno otvoren natječaj pri ministarstvu vezano uz rasvjetu, a to znači
učinkovito upravljanje rasvjetom i promjena standardnih žarulja s onima koje su puno jeftinije
a to znači da je njihovo trošenje električne energije puno jeftinije. Dakle, u kontaktu s
Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti pripremamo dokumentaciju i vrlo vjerojatno
ćemo vrlo skoro predati taj natječaj.
KREŠO BELJAK - Što se tiče spremnosti Samobora za projekte EU mogu izjaviti
slijedeće; dakle postoji, neću reći naredba, izričiti naputak koji će se strogo pratiti prema gosp.
Frankiću kao resornom pročelniku da se apsolutno sve što je moguće radi upravo na tim
stvarima. Uz to što Grad Samobor redovito prati natječaje, a ima ih doista mnogo, i što će sve
što je moguće biti napravljeno, što se tiče samog Grada, surađujemo na većim projektima s
određenim institucijama Zagrebačke županije i određenim ministarstvima. Jedan od prvih
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projekata koji bi trebao biti vrlo, vrlo skoro započet plaća gotovo u cijelosti EU, odnosno
ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša, gdje Samobor gotovo ništa neće koštati osim
projektne dokumentacije, je upravo sanacija nekadašnjeg odlagališta Trebež. Uz to radi se još
na desetak velikih milijunskih projekata, no kako sam ja uvijek oprezan bit ću i dalje oprezan
što se tiče toga, pa kada budu konkretne stvari potpisane naravno da ćete svi biti obaviješteni.
Odgovor poštovanoj vijećnici Ireni Kapor, Ulica Franje Kuharića je još jedna u nizu
ulica koje su nam ostavljene kao kosturi iz ormara što se povlači, na žalost, i danas. Obaveza
ljudi koji su bili izvođači a koji su imali firme koje su davno propale i otišle u stečaj po
starom dobrom hrvatskom običaju, koji zna se na koji je način uveden, imale su obvezu
izgradnje komunalne infrastrukture. Znači imale su ugovor s Gradom Samoborom gdje su se
obvezali izgraditi komunalnu infrastrukturu uključujući asfaltiranje ceste, izgradnju
nogostupa, javne rasvjete itd., itd., a za to su umanjile obveze koje su imali prema Gradu
Samoboru. To je bio pogrešan način koji je dugo godina bio praksa u Gradu Samoboru, ne
samo zbog toga jer se to nije napravilo nego i zbog toga tamo gdje se napravilo nisu gradske
službe bile upućene u same projekte realizacije, u kontroliranje cijena, u kontroliranje
troškovnika, nego se priznavalo odokativno ono što je napravljeno pa se onda jedna od tih
stvari dogodila i u Ulici Kardinala Franje Kuharića gdje je firma koja se obvezala sve to
skupa napraviti otišla u stečaj a ljudi koji su kupili stanove jednostavno su na neki način ostali
visjeti u zraku. Obveza Grada Samobora nije bila to napraviti, nego nekog drugog, ali unatoč
tome mi smo, naravno ne odmah, postepeno koliko se može cijelu ulicu stavili u funkciju, ona
je asfaltirana prošle godine. Nadam se da će ove godine to isto tako biti nastavljeno i da će se
izgraditi nogostup i sve što treba. Međutim moram naglasiti, poštujući stanovnike Ulice
Franje Kuharića, koja je jedna od najmlađih ulica u gradu Samoboru, da još uvijek postoje
ulice u samom centru koje nemaju niti asfalt, a o nogostupima da i ne pričam. Dakle tu je
stvar određenih prioriteta, pazit će se na to, hvala Bogu novaca imamo više nego bilo koji
grad slične veličine u Hrvatskoj i ove godine ćemo puno-puno toga napraviti pa se nadam da
će i oni biti zadovoljni.
Vlasnički odnosi zgrade Policijske postaje su nešto duža priča, to je gosp. Kušić jako
dobro znao, a prije smo imali godinama situaciju koja se kompliciralo i komplicirala. Neke
stvari ne bi trebali miješati, kao što je izgradnja nove Policijske postaje, što je bila ugovorna
obveza za dobivanje bivše vojarne, i to uopće nema apsolutno nikakve veze s odnosima stare
Policijske postaje. Prema zakonu iz 1990. ili 1991. godine, ako se ne varam, sve zgrade koje
su koristile policijske postaje na području RH zakonski, dakle dekretom, postaju vlasništvo
RH. Tromost države koja je vođena zna se na koji način, većinom od ovih dvadeset tri ili
dvadeset četiri godine napravljen je sustav da se Država godinama nije upisala iako je na to
imala pravo, a onda su se određeni ljudi iz naše gradske uprave sjetili da bismo se mogli mi
upisati kada već Država nije ispunila svoje zakonske obveze, naravno da je to bila greška ali
to je napravljeno. Na žalost, imamo slučajeva gdje je Grad Samobor prodao nekretnine na
koje se upisao na taj način privatnim osobama, da bi se Državno odvjetništvo kasnije sjetilo
da bi te nekretnine trebale biti njihove, pa sada traže ispis vlasništva i pitaj Boga kakve sve
komplikacije. Slučaj Policijske postaje Samobor zakonski je vrlo jasan, to je vlasništvo RH
1/1, no imamo slijedeću stvar koja se komplicira da je upis u zgradu nastao nakon što se već
policija praktički iselila na nove prostore, pa taj zakon više ne može stupiti na snagu kada
policija više nije tamo. Imamo situaciju gdje postoji realna opasnost da nam se dogodi slučaj
komplikacije sudskog postupka pa će onda zgrada tu pet ili deset godina ili više kako su naši
hrvatski sudovi ažurni zahvaljujući onima koji su zadnjih dvadesetak godina vodili ovu
Državu u ovakvoj situaciji kakvoj jesu, može nam se dogoditi da zgrada propadne i počne
prokišnjavati ako se ne postigne dogovor. U ovom trenutku su u igri oko postizanja dogovora
uz Grad Samobor, Agencija za upravljanje državnom imovinom, Županijsko državno
odvjetništvo u Velikoj Gorici, pa se nadam da ćemo uskoro postići dogovor i da ćemo riješiti
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upravljanje nad zgradom, jer zgrada treba hitnu obnovu, prije svega krovišta i određenih
dijelova kako bi uopće bila u funkciji i kako ne bi bila još jedna ruševina na području grada
Samobora. Nadam se da ćemo se dogovoriti, a ovo ostalo ćemo rješavati usput i nadam se da
će taj dogovor uslijediti vrlo brzo, mislim da je u petak dogovoren sastanak, ako se ne varam,
u Ministarstvu pravosuđa. Tu moram zahvaliti zamjenici gđi Sanji Horvat Iveković što je bila
vrlo ažurna i što je zahvaljujući njoj došlo do tog sastanaka, inače da smo čekali kako je to
bilo s prijašnjom vlasti gdje nas nitko nije htio niti čuti niti primiti, tko zna koliko dugo bismo
čekali, ovako je to Sanja riješila vrlo-vrlo brzo i na tome joj se u ime svih građana grada
Samobora zahvaljujem.
MARINKO DŽEPINA - Imam dva ili tri pitanja koja bih želio danas na sjednici
postaviti. Prije postavljanja pitanja želio bih čestitati na sigurnom povratku našem
gradonačelniku s obzirom da ga nisam vidio a sada ga prvi put vidim od kada se vratio preko
bare iz Amerike, čuo sam da je izvrsno predstavljao naš Grad i na tome mu zahvaljujem. Isto
tako htio bih čestitati gosp. Juri Horvatu, novom pročelniku za društvene djelatnosti koji nam
se danas obratio ovdje pa mu ja još jednom osobno čestitam u osobno ime na izboru.
Imam dva vrlo važna pitanja koja bih želio podijeliti s vama. Prvo pitanje odnosi se na
Centar za socijalnu skrb Samobor. Vi znate da ja dolazim iz takve branše i da ja u toj branši
već dvadeset osam godina radim i želio bih još jednom istaknuti uvjete koji su u tom centru
zaista neprihvatljivi, od radnih uvjeta za zaposlenike, od toga da invalidi nemaju pristup
centru, od toga da su neadekvatni uvjeti rada da nema dovoljno prostora za sve one koji bi
željeli pomoći našim sugrađanima koji trebaju pomoć Centra za socijalnu skrb. Znam da to
područje pokriva pročelnik i da to područje pokriva naša zamjenica gradonačelnika, pa bih u
tom smislu postavio pitanje. Da li od našeg zadnjeg razgovora ili dogovora, a koji se veže da
imamo neke naznake da bi se moglo dogoditi da pronađemo novi prostor za Centar za
socijalnu skrb Samobor, da li se na tom projektu radi? Da se ne zaboravi, samo podsjećam na
tu ideju.
Drugo pitanje odnosilo bi se na projekt odvojenog prikupljanja otpada. Naime, moj
prijedlog bi išao u pravcu da Grad Samobor ili financira ili sufinancira svakom domaćinstvu,
koje naravno ima potrebu, za nabavu male kućne mini kompostane. Što dobivamo s time?
Svaki naš građanin može kompostirati ono što ima u domaćinstvu, navest ću nekoliko
primjera od voća, povrća, vrećica za čaj, od ostataka kave, od trave koju kosimo, cvijeća,
granja, otpada iz vrta, što imamo svi mi. Znači dobivamo da kompost taj koji bi stručno
odvajali imamo kao vrijedno gnojivo, smanjujemo količinu otpada što bi se u svakom slučaju
Gradu isplatilo. Prema nekakvom mom osobnom izračunu, tročlana obitelj može smanjiti
emisiju stakleničkih plinova za više od osmine tone godišnje. Mislim da to nije nekakav
financijski veliki efekt koji bi trebao Grad Samobor ili financirati ili sufinancirati s
domaćinstvima. Po nekom mom izračunu mislim da bi ta mini kompostana mogla iznositi cca
120,00 do 150,00 kn. U tom pravcu bi uputio prijedlog da se to malo na određenim gradskim
tijelima razmotri i da u tom pravcu pomognemo svim našim građanima koji imaju problema
sa sakupljanjem i odlaganjem takve vrste komunalnog otpada.
Potaknut raspravom i pitanjima na ovom aktualnom satu postavio bih još jedno pitanje
koje bi se odnosilo na energetsko certificiranje zgrada. Vama je svima ovdje poznato da je
zakonom ili pravilnikom o energetskoj certifikaciji zgrada do 2012. godine trebale su sve
zgrade u javnom vlasništvu biti certificirane, to mislim da nam je jasno iz zakona. Samo sam
htio spomenuti ili predložiti ili dati prijedlog da Grad Samobor stvori jednu bazu podataka iz
kojeg bi bilo vidljivo u kakvom su energetskom stanju javne zgrade u vlasništvu Grada
Samobora, odnosno da se vidi način na koji se griju te zgrade i sve ostalo, a na taj način bi se
smanjili i troškovi Grada.
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BORIS MAKARUN - Zahvaljujem se gosp. gradonačelniku na odgovoru i nije da
nisam zadovoljan s odgovorom već sam htio samo malo dopuniti. Znam da su klizišta veliki
problem, no svaki problem se lakše rješava kad je on u začetku. Drago mi je da se kod groblja
počelo nešto raditi, ali klizište prema Rakov Potoku je već dvije godine, i tu se apsolutno nije
ništa radilo osim obilježavanja, pa se bojim da će doći do novog klizišta, gdje će pola ceste
otići dolje. To vam govorim iz iskustva jer znam, još je pokojni Željko bio živ, kad se isti
problem pojavio kod izletišta Milečkog u Molvicama, da smo vrlo dobro to sanirali i evo više
od desetak godina nema problema, ali je zahtjev napravljen u pravo vrijeme.
Što se tiče šahta, on nije problem nas domicilnih stanovnika gore, mi to znamo i mi to
zaobiđemo, to je veći problem biciklista i pješaka i ljudi iz okolnih mjesta koji ne znaju za to i
vrlo lako mičući se automobilima ili u sumrak mogu upasti u taj šaht. Stoga još jednom
molim da se to što prije prekrije, zbog ljudi koji ne znaju za taj problem.
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gosp. gradonačelnika da odgovori na postavljena
pitanja.
KREŠO BELJAK - Zamolit ću pročelnika Anušića i zamjenicu gradonačelnika gđu
Sanju Horvat Iveković da odgovore svaki na svoje pitanje.
SANJA HORVAT IVEKOVIĆ - Vezano uz pitanje koje je postavio uvaženi vijećnik
gosp. Marinko Džepina, moram reći da je Grad Samobor isto tako upoznat s problemom
prostora u kojem radi Centar za socijalnu skrb Grada Samobora, a isto tako koliko smo
informirani, upoznato je Ministarstvo socijalne politike i mladih s neadekvatnim uvjetima što
samih korisnika i djelatnika. Znamo da je opseg poslova socijalne skrbi vrlo obuhvatan i da je
u takvim uvjetima dosta teško odrađivati sve poslove koje Zakon o socijalnoj skrbi propisuje.
Mi kao Grad Samobor s Ministarstvom socijalne politike i Centrom za socijalnu skrb
komuniciramo i bit će organizirani određeni sastanci gdje ćemo razmotriti koje mogućnosti
ima lokalna samouprava da pripomogne u rješavanju ovog problema prostora i kada bude
nekih konkretnih pomaka pravodobno ćemo izvijestiti o poduzetim aktivnostima.
MARIO ANUŠIĆ - Za postavljeno pitanje vezano za energetsko certificiranje zgrada,
vidim da je uvaženi vijećnik gosp. Marinko Džepina jako dobro obaviješten o svemu. Moram
reći da zakon koji je spomenuo da do 2012. godine svi objekti veći od 1000 m2 moraju biti
certificirani i Grad Samobor je sve svoje objekte certificirao i postoji baza svih objekata koje
je potrebno certificirati, tako da se može dobiti za ove objekte koji su iznad 1000 m2 točan
energetski certifikat. Također moram napomenuti da je u ovoj godini Grad Samobor već
proveo natječaj i dobili smo izvođača koji će certificirati još dvadeset objekata koje smo
predvidjeli ove godine, tako da ćemo svu zakonsku regulativu do 2016. godine kao Grad
Samobor ispoštovati.
MAJA GRAČANIN - Imala bih dva pitanja i jedan prijedlog. O nekim temama se
ovdje već govorilo ali imam konkretna pitanja. Molim da nas vijećnike i građane ovog Grada
informirate o radnjama koje su do sada učinjene u svezi sanacije odlagališta otpada Trebež. Je
li napravljena Studija izvodljivosti i koji su daljnji koraci?
Drugo pitanje bi se odnosilo na požar koji se dogodio neposredno uoči blagdana u
Žumberačkoj ulici u Samoboru u stanu koji je u vlasništvu Grada Samobora. Zanima me je li
poznat uzrok nastanka požara, visina nastale štete, kako je šteta otklonjena, je li bilo štete na
privatnoj imovini ostalih stanara, jesu li za Grad nastale financijske obveze? Također, jesu li
pokrenute tužbe protiv Grada, s obzirom da pojedini stanari u toj zgradi izražavaju određeno
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nezadovoljstvo, jer se požar dogodio u stanu koji je u vlasništvu Grada. Molila bih vas
odgovor u pisanom obliku.
Nastavno na prijedlog uvaženog vijećnika Ivana Horvata, htjela bih vas ovom prilikom
obavijestiti o održanom sastanku na inicijativu MO Bregana na kojem je sudjelovao i ovdje
nazočan predsjednik MO Grdanjci, gosp. Ivan Horvat i predstavnici Krajevne skupnosti
Jesenice na Dolenskom, vezano za danas izloženu problematiku vodotoka rijeke Bregana. Taj
zahtjev je pisano danas urudžbiran u Grad Samobor, a u kojem je također predložen sastanak
gradonačelnika Grada Samobora gosp. Kreše Beljaka i župana Općine Brežice gosp. Ivana
Molana. Znači, mi podržavamo takvu inicijativu gdje bi se na tom održanom sastanku onda
moglo otvoriti sve ovo već navedene teme kao što je već i rekao gosp. Horvat.
FRANJO ŠTEFANIĆ - Imao bih dva pitanja. Prvo pitanje, da li će i kada službe td
Komunalca početi sa strojnim rezanjem granja uza ceste?
Drugo pitanje, da li se razmišlja o izgradnji "ležećeg policajca" na Ulici grada Wirgesa
na izlazu iz Šetnice kraj Gradne?
BRANIMIR ŠILJAK - Molim gradonačelnika gosp. Krešu Beljaka da odgovori na
pitanja.
KREŠO BELJAK - Zamolit ću pročelnika Župančića da odgovori na postavljena
pitanja.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Najprije ću se očitovati na informaciju o sanaciji
odlagališta Trebež. To je projekt koji je predviđen da se financira sredstvima Europskih
fondova. Trenutno je situacija da je izrađena Studija izvedivosti koja je na valorizaciji kod
Agencije Yasters, izrađen je projektni zadatak za izradu natječajne dokumentacije za nabavu
usluga projektiranja i izvedbu samog zahvata sanacije, te za poslove stručnog nadzora i za
poslove tehničke podrške. Upravo sutra imamo zakazan sastanak u Ministarstvu zaštite
okoliša, pa ćemo vidjeti do koje faze je došlo vrednovanje Studije.
Sada bih se osvrnuo na upit gosp. Štefanića o rezanju granja. To je redovna aktivnost
koja je predviđena u okviru održavanja nerazvrstanih cesta i isto je pred samim početkom,
koliko ja imam informaciju da se montira oprema za tu vrstu radova. Znači, očekujemo da će
se sljedeći tjedan startati s time.
Što se tiče postavljanja "ležećih policajaca", neposredno na izlazu Šetnice na
prometnici Ulice grada Wirgesa, tu je bio već i zahtjev MO Kolodvorsko naselje - Sajmište.
Mi smo se konzultirali s Policijskom upravom i došli smo do zaključka da bi na tom dijelu
ugradili led diode koje bi bile dvadeset četiri sata u funkciji i da upozoravaju na pješački
prijelaz. Obzirom na veliku frekvenciju javnog autobusnog prometa i naseljene ulice, možda
ne bi bilo najprihvatljivije da se ide s uzdignutom plohom.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora zaključuje "Aktualni sat", te se
prelazi na rad po usvojenom Dnevnom redu.

AD1.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na prvu točku dnevnog reda - Izvješće Mandatne
komisije o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Tomislava Mastena i započinjanju
mandata vijećnika Petra Krešimira Bušljete.
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Molim Maju Gračanin, predsjednicu Mandatne komisije da podnese Izvješće
Mandatne komisije.
MAJA GRAČANIN - Mandatna komisija na svojoj 4. sjednici održanoj 17. ožujka
2014. godine jednoglasno donosi sljedeće izvješće:
1. Utvrđuje se da je vijećniku Gradskog vijeća Grada Samobora Tomislavu
Mastenu iz Samobora, IV. Cvjetno naselje 9, mandat stavljen u mirovanje s
danom 14. 02. 2014. godine, s obzirom da je s istim danom obavijestio o tome
predsjednika Gradskog vijeća podnošenjem izjave kojom svoj mandat stavlja u
mirovanje iz osobnih razloga.
2. Utvrđuje se da Petru Krešimiru Bušljeti iz Podvrha, Obrtnička 38, započinje
mandat u Gradskom vijeću Grada Samobora s danom 14. 02. 2014. godine,
kao zamjeniku vijećnika Tomislava Mastena koji je svoj mandat stavio u
mirovanje, s obzirom da je Gradska organizacija HDZ –a Samobor dana 14.
02. 2014. godine za zamjenika odredila Petra Krešimira Bušljetu, kao
neizabranog kandidata s kandidacijske liste čiji je ona bila predlagatelj.
BRANIMIR ŠILJAK - Stavljam na glasovanje Prijedlog zaključka o primanju na
znanje Izvješća o početku mirovanja mandata u Gradskom vijeću Tomislavu Mastenu i
početku obnašanja dužnosti Petra Krešimira Bušljete.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješće Mandatne komisije
I.
Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije kojim se utvrđuje da je vijećniku
Gradskog vijeća Grada Samobora Tomislavu Mastenu iz Samobora, IV. Cvjetno naselje 9,
mandat stavljen u mirovanje s danom 14. 02. 2014. godine, s obzirom da je s istim danom
obavijestio o tome predsjednika Gradskog vijeća podnošenjem izjave kojom svoj mandat
stavlja u mirovanje iz osobnih razloga.
II.
Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije kojim se utvrđuje da Petru Krešimiru
Bušljeti iz Podvrha, Obrtnička 38, Bregana, započinje mandat u Gradskom vijeću Grada
Samobora s danom 14. 02. 2014. godine, kao zamjeniku vijećnika Tomislava Mastena koji je
mandat stavio u mirovanje, s obzirom da je Gradska organizacija HDZ –a Samobor dana 14.
02. 2014. godine za zamjenika odredila Petra Krešimira Bušljetu, kao neizabranog kandidata s
kandidacijske liste čiji je ona bila predlagatelj.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.
BRANIMIR ŠILJAK - Pozivam vijećnika Petra Krešimira Bušljetu da sukladno
članku 8. Poslovnika Gradskog vijeća da svečanu prisegu koju ću ja pročitati, a gosp. Bušljeta
će samo reći "prisežem".
Molim da ustane.
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”Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Gradskog vijeća obavljati savjesno i
odgovorno, radi gospodarskog i socijalnog probitka Grada Samobora i Republike
Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta
Grada Samobora i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”
PETAR KREŠIMIR BUŠLJETA - "Prisežem", te u znak pristanka istu vlastoručno
potpisuje, a koja je sastavni dio ovog zapisnika.

AD2.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na drugu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
osnivanju Dječjeg vrtića Izvor.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog odjela
za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici primili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji su sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Maja Gračanin, Ana Vlah.
BRAIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Izvor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeću
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića Izvor u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Izvor prilaže se ovom zapisniku i njegov je
sastavni dio.

AD3.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na treću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
osnivanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
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BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji su sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeću
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Grigor Vitez prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio.

AD4.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o
stavljanju van snage Odluke o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalac
d.o.o.
Molim gosp. Maria Anušića pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog
društva Komunalac d.o.o.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeću
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
Komunalac d.o.o. Samobor
Članak 1.
Stavlja se van snage Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
Komunalac d.o.o. Samobor (Službene vijesti Grada Samobora br. 5/09.).
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada
Samobora.

AD5.)

Prelazimo na petu točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji Programa poticanja
malog gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa poticanja malog gospodarstva i poljoprivrede na području
Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno donijelo
sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa poticanja razvoja malog
gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Samobora u 2013. godini, u
tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD6.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šestu točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
15

-

Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
Odbor za financije i proračun

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
U RASPRAVI SU SUDJELOVALI: Linda Rossini Gajšak, Marijan Kižlin.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD7.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
MARINKO DŽEPINA - Poštovani gradonačelniče taj novac koji imamo predložio
bih da ga preusmjerimo u određene kategorije studenata, nadarenih izvrsnih mladih
glazbenika i naravno, nažalost, onih lošijeg imovinskog statusa, kako bi se mladim ljudima
omogućilo da završe svoje fakultete.
Moj prijedlog bi bio da se poveća ovaj iznos u proračunu za sljedeću 2014. i 2015.
godinu kako bi svi ti mladi ljudi imali odgovarajuću potporu ovog Grada.
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KREŠO BELJAK - Zahvaljujem se gosp. Džepini na izuzetno dobrom i kvalitetnom
prijedlogu, te se u potpunosti slažem s njim. Imat ćemo priliku uskoro raditi prijedlog
proračuna pa ćemo vidjeti što od svega toga možemo zajednički dogovoriti.
Sada ću samo napomenuti, a što moji bliži suradnici znaju, da je stanje u gradskoj blagajni
nešto više od pet milijuna kuna, pa ćemo vidjeti kako će ići daljnja realizacija ispunjenja
proračuna, a kada budemo imali rebalans proračuna vidjet ćemo na koji način ćemo to
raspodijeliti.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu
Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u školstvu Grada
Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD8.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osmu točku dnevnog reda - Izvješće o realizaciji
Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog odjela
za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada
Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.
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AD9.)

BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013.
godinu.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
- Odbor za financije i proračun, a
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo nije održao sjednicu zbog nedostatka kvoruma.
Otvaram raspravu.
U RASPRAVI JE SUDJELOVAO: Marinko Džepina.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu Grada Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD10.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na desetu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti
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Odbor za mjesnu samoupravu i
Odbor za financije i proračun

te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 16 glasova "za" i 1
glasom "suzdržan" donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Grada Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što
je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD11.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti
- Odbor za mjesnu samoupravu i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
U RASPRAVI JE SUDJELOVAO: Marinko Džepina.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 19 glasova "za" i 1
glasom "suzdržan" donijelo je sljedeći
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ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Gradu Samoboru za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD12.)
MARINKO DŽEPINA - Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i usmjeravanja prostornog razvoja
Grada Samobora za 2013. godinu.
Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti
- Odbor za mjesnu samoupravu i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i usmjeravanja prostornog
razvoja Grada Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 18 glasova "za" i 1
glasom "suzdržan" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i
usmjeravanja prostornog razvoja Gradu Samoboru za 2013. godinu, u tekstu
kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD13.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
realizaciji Programa gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada Samobora za 2013.
godinu.
Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
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MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada
Samobora za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gospodarenja stambenim i
poslovnim fondom Grada Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u
materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o realizaciji Programa prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.

AD14.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine.
Molim gđu Valentinu Horvat, pročelnicu Ureda gradonačelnika da se u ime
predlagatelja očituje.
VALENTINA HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2013. godine.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Samobora za razdoblje od
01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima
za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
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AD15.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije za 2013. godinu.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da se u ime
predlagatelja očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za financije i proračun
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo i
- Odbor za turizam i ugostiteljstvo
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo i financije za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada
Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD16.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
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LINDA ROSSINI GAJŠAK - Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada
Samobora molim da daljnji tijek rasprave bude unesen u zapisnik s današnje sjednice.
Imam nekoliko pitanja za gosp. Kižlina, pa vas ljubazno molim da mi odgovorite na
ova četi pitanja koliko ste u stanju usmeno, a ako ne onda dalje sve pismeno.
Kakvo je stanje plaćanja obveze u 2014. godini na dan 31. ožujak 2014. godine prema
neplaćenim obvezama proračunskim korisnicima prema valuti plaćanja?
Koliko traje obrada zahtjeva u lokalnoj riznici?
Koliko ima neobrađenih zahtjeva i koji su rokovi za obradu istih?
Koliko je neplaćenih zahtjeva, a odobrenih u Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti na dan 31. ožujka 2014. godine?
KREŠO BELJAK - Ja ću odgovoriti na ovo pitanje. Jako mi je žao što to pitanje
uopće postavljate s obzirom da znate kakva je bila situacija u Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti u protekle dvije i više godina. Doista mi je žao što nemate sluha za ono što smo
imali i kakvu smo tragediju svi zajedno u gradskoj upravi preživjeli. Obzirom na bolest, sada
već, nažalost, pokojnog pročelnika kojeg nismo mogli ignorirati iako je situacija bila
dramatična, živoga pokopati, kako se to kaže, nego smo zato išli na svaki mogući način i
njemu pokušati pomoći i zbog toga su određene stvari naravno u cjelokupnom poslu štekale.
No, u ovom slučaju moja savjest je čista, mislim da je gosp. Kižlin napravio maksimum što je
mogao napraviti ali nam je gosp. Fabek kao pročelnik jako, jako nedostajao. Na žalost,
nedostajat će nam još jedno vrijeme a siguran sam da će novi pročelnik vrlo,vrlo brzo ući u
cijeli bit stvari i da će Upravni odjel profunkcionirati, ali to ne može biti preko noći, a
pogotovo ne može biti odmah jer novi pročelnik je na svojoj dužnosti dva dana, gđa Linda
Rossini Gajšak.
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Ja kao gradska vijećnika a ujedno i kao liječnica
mislim da je jako neetično od strane gradonačelnika da jednu tragediju bivšeg pročelnika
gosp. Fabeka, kojeg nisam samo uvažavala kao pročelnika, s velikim iskustvom i znanjem,
radom i energijom, koji je radio svoj posao, nego sam ga doživljavala, ali i on mene, kao
jednog osobnog prijatelja, da koristi kao alibi za moja legitimno postavljena pitanja vezana za
financijske obveze uz resor društvenih djelatnosti. Znači, u najmanju ruku mogli ste mi
odgovoriti da će odgovor biti dostavljen pisanim putem, ali procesi moraju funkcionirati. Vrlo
je neprilično od vas da kao alibi koristite jednu tragediju koja je zaboljela sve nas jer smo svi
štovali gosp. Fabeka i uvažavali, a pitanje se odnosilo na poslovanje i na obveze, obrađene i
neobrađene zahtjeve, upućene zahtjeve u Upravni odjel za društvene djelatnosti. Znači, ako
podaci nisu dostupni sada mogu i moraju biti dostavljeni u nekom periodu, u zakonski
predviđenom roku sukladno Zakonu o pristupu informacijama.
KREŠO BELJAK - Ne moramo pisati možete dobiti usmen odgovor. U ovom
trenutku nema nikakvih obveza, odnosno sve što je dospjelo i što dospijeva plaćamo.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za
2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo sljedeći
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ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada
Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD17.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2013. godinu.
Molim gosp. Zvonka Župančića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
ZVONKO ŽUPANČIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za komunalne djelatnosti i
- Odbor za mjesnu samoupravu
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet
i mjesnu samoupravu Grada Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan
u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD18.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na osamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2013. godinu.
Molim gosp. Maria Anušića, pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada da u ime
predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIO ANUŠIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
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BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je
provelo sljedeće radno tijelo:
- Odbor za komunalne djelatnosti
te je donijelo zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za razvoj grada za 2013. godinu,
u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD19.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na devetnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o
radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju za 2013.
godinu.
Molim gosp. Mladena Ogrinca, pročelnika Upravnog odjela za provođenje
dokumenata prostornog uređenja i gradnju da se očituje u ime predlagatelja.
MLADEN OGRINC - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju za
2013. godinu.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata
prostornog uređenja i gradnju Grada Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao
što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
AD20.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetu točku dnevnog reda - Izvješće o radu
Gradske službe za 2013. godinu.
Molim gđu Anu Vlah, pročelnicu Gradske službe da se očituje u ime predlagatelja.
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ANA VLAH - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici
dobili u materijalima.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za izbor i imenovanja i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Gradske službe za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske službe Grada Samobora za 2013. godinu,
u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
AD21.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetprvu točku dnevnog reda - Izvješće o
radu Ureda gradonačelnika za 2013. godinu.
Molim gđu Valentinu Horvat, pročelnicu Ureda gradonačelnika da u ima predlagatelja
da uvodno obrazloženje.
VALENTINA HORVAT - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Izvješće o radu Ureda gradonačelnika za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu Ureda gradonačelnika Grada Samobora za 2013.
godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
AD22.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdrugu točku dnevnog reda - Izvješće o
radu Službe za unutarnju reviziju za 2013. godinu.
Molim gđu Tamaru Mekinjić, unutarnju revizoricu da u ime predlagatelja da uvodno
obrazloženje.
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TAMARA MEKINJIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
KREŠO BELJAK - Daje dodatno uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu je
provelo sljedeće radno tijelo:
- Odbor za financije i proračun
te je donijelo zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
MARINKO DŽEPINA - Želim istaknuti da sam uočio da su po sistematizacije
predviđena dva djelatnika, voditelj službe i unutarnji revizor. Mi u ovom trenutku imamo, po
mom osobnom shvaćanju, jednu osobu na ova dva radna mjesta, a činjenica je da je puno
stavki u Proračunu Grada Samobora koje bi trebalo kontrolirati. Mišljenja sam da bi prema
sistematizaciji trebalo popuniti još jedno radno mjesto a sve u smislu učinkovitijeg, boljeg i
bržeg dolaska do pravih informacija vezanih za stanje trošenja gradskog novca iz gradskog
proračuna. Čitajući izvješće uočio sam da postoje određeni problemi ali naravno nadam se da
će ti problemi sukladno zakonu biti i riješeni.
KREŠO BELJAK - Gosp. Džepina mislim da niste u pravu, Grad Samobor je prošle
godine, odnosno u Izvješću za rad za prošlu godinu po prvi puta nakon dugo, dugo niza
godina imao bezuvjetno mišljenje Državne revizije. To je dokaz da gđa Mekinjić radi svoj
posao kako spada, to je dokaz da je njezin rad valoriziran na način da nije samo kontrola nego
i prevencija. Sama činjenica da su svi svjesni da postoji mogućnost dolaska unutarnje revizije
pridonijela je tome da svi rade svoj posao na odgovarajući način, a za to imamo i službeni
dokaz Državne revizije, koja tu svake godine provodi po tri mjeseca i koja nam je za prošlu
godinu dala bezuvjetni nalaz. Ako sljedeći nalaz bude lošiji onda ćemo razmišljati o ovome
što ste vi rekli, a u ovom trenutku razmišljamo o toma da u gradskoj upravi Grada Samobora
ima dovoljno kadrova za sve poslove koji nam trebaju.
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Ponovno se pozivam na Poslovnik Gradskog vijeća
Grada Samobora da daljnji tijek rasprave bude unesen u zapisnik s ove sjednice Gradskog
vijeća.
Pozdravljam gđu Mekinjić i zahvaljujem na izvješću i želim joj budući daljnji uspješan
rad. Imam nekoliko pitanja za gospođu revizoricu, a najavljujem da ću i u pisanom obliku
uputiti pitanja koja će biti urudžbirana preko urudžbenog našeg zapisnika Gradske službe za
koje molim da mi sukladno roku o Zakonu o pristupu informacija se odgovori, jer imam dosta
pitanja a to bi sada uistinu i produljilo tijek sjednice.
Sada ću iskoristiti priliku i pitati gđu Mekinji nekoliko pitanja;
- Lijepo vas molim strateški plan za reviziju za sljedeće tri godine, jedan je dostavljen
Gradskom vijeću i jedan je javno objavljen.
- Izvješće o radu o nepravilnostima u sustavu osnovnog školstva 2012. i 2013. godine, a
to je na str. 7., u vašem izvješću nisu navedene nepravilnosti po školama već zbirno i
općenito, pa molim pojašnjenje stanja u svim subjektima.
- Potom revizija POU Samobor, kada je započela, rokovi kojima su traženi dokumenti,
za koje razdoblje i na koji način su prikupljani podaci, koje su aktivnosti pokrenute
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protiv odgovornih osoba, obzirom na ozbiljnost optužbi o nepravilnostima i kako se
odgovorna osoba za počinjene prekršaje očitovala?
Zahvaljujem.
KREŠO BELJAK - Dobit ćete pismene odgovore na postavljena pitanja.
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Pozivam se na svoje pravo kao vijećnice pa molim
odgovore gđe Mekinjić, a imam i dalje pitanja za našu unutarnju revizoricu.
- Kako je definiran sustav financijskog upravljanja i kontrole?
- U kojoj fazi je proces provođenja potpune riznice s vrstom Libusoft sa svim
proračunskim korisnicima?
- Rokovi značenja obveza u riznici za proračunske korisnike, obzirom na najavu
ministra financija gosp. Linića o kontroli valute plaćanja?
- Imate li saznanja da pojedini proračunski korisnici iako su imali sredstva u proračunu
Grad nije podmirivao njihove obveze i duže od 90 dana?
- Jesu li, i ako jesu koje su nepravilnosti utvrđene i koji su postupci otklanjanja istih?
Zahvaljujem.
KREŠO BELJAK - Vi ćete gđi Mekinjić ili nekom drugom postavljati pitanja kada
budete na ovom mjestu, tu, a za sada vam kažem da za sva postavljena pitanja, a vidim da ih
ima još, možete ih postaviti još deset ili dvadeset, odgovor ćete dobiti u pisanom obliku.
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Zahvaljujem se što ću dobiti odgovore u pisanom
obliku. Molim vas kao predsjednika Gradskog vijeća da me vašim utjecajem i pozicijom
zaštite, jer gosp. gradonačelnik koristi svoju poziciju da me stavlja u diskriminirajući oblik.
Mislim da se neprimjereno izjasnio, citiram "kad vi budete na mom mjestu pitat ćete koga
hoćete". Ja kao gradska vijećnica imam pravo pitati, a on mi ima mogućnost odgovoriti
usmeno ili pismeno, ali ovakav način izražavanja gradonačelnika s pozicije onoga koji ima
vlast, moć i utjecaj krajnje je neprimjeren i diskriminatorni. Molim vašu zaštitu.
BRANIMIR ŠILJAK - U svakom slučaju imate pravo na odgovore, a s obzirom na
veliki broj pitanje odgovore ćete dobiti u pismenom obliku, pa vas molim da se suzdržite od
daljnjih sukoba ili kako se to kaže diskusije.
KREŠO BELJAK - Ispričavam se uvaženoj vijećnici Gajšak. Moja namjera nije bili
nikoga diskriminirati, dapače htio sam zaštititi gđu Tamaru Mekinjić koja ne sjedi za ovim
klupama, nema olovku kod sebe, niti ima gdje zapisati sva pitanja koja ste joj postavili.
Morate priznati da je to veliki broj pitanja i da ih niti ja nisam uspio zapamtiti, a nije niti gđa
Tamara Mekinjić, a osim toga moja je dužnost da nju kao pročelnicu jednog gradskog odjela
zaštitim od toga da ne bi nešto zaboravila odgovoriti pa bi se vi onda ljutili i postavljali
potpitanja itd.,itd. Stoga ćete dobiti odgovore u pisanom obliku i stvarno ne vidim u čemu je
problem jer je to i do sada bila uobičajena praksa.
Što se tiče moje pozicije moći ili vlasti to nisam nikada smatrao da sam moćan ili da sam na
vlasti, već smatram da sam dobio povjerenje građana da vodim ovaj grad, da ga vodim na
korist svih. Trudim se najviše koliko mogu a na građanima je da prepoznaju da li ja to radim
dobro ili ne, kao za mene tako i za svakog od vas. Zato sam i rekao kada vama građani daju
povjerenje da vodite Grad onda ćete moći raditi bilo kakvu lakrdiju kakvu god hoćete, do tada
dok sam ja čovjek od povjerenja građana grada Samobora tu sam da radim najviše i najbolje
što znam, a ujedno i da zaštitim ljude kojima sam ja na neki način šef i prema kojima se ne
ponašam nimalo kao prema vama, a što vam mogu posvjedočiti svi, naravno, kad radimo
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posao onda je to tako. Kada vodimo politiku bez ikakve podloge, bez ikakvog znanja, bez
ikakve stručnosti, zaboravljamo što smo radili prije, e onda sam ja tu da zaštitim ljude kojima
nije primarni cilj politika. Gđa Tamara Mekinjić ne samo da nije u nijednoj političkoj stranci,
nego niti ne živi na području grada Samobora i nije dio politike pa smatram da sam ju dužan
zaštititi od političkih i politikantskih igara.
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Kada je gradonačelnik počeo sa svojim odgovorom ja
sam već pripremila odgovor na njegov odgovor i htjela se zahvaliti. Zahvaljujem se na ovom
obrazloženju zaštite gđe Mekinjić, apsolutno je s njegove strane racionalno, ove argumente
koje je sada koristio da gospođa nema kod sebe sve te informacije i da će odgovoriti pisanim
putem. To je apsolutno dobar odgovor kojeg prihvaćam, međutim gradonačelnik se opet nije
mogao suzdržati i insinuirati da bi neki drugi radili lakrdiju kad bi bili u toj poziciji i
insinuirao zapravo da su ovo postavljena pitanja, kad se vodi politika bez znanja i stručnosti.
Ne možete implicirati na moje znanje i moju stručnost ni o mojoj matičnoj struci, a ni na
temelju ovih pitanja koja apsolutno imaju nekakvu realnu podlogu i zaslužuju nekakav
odgovor. Pisani odgovor kojeg ja prihvaćam, argumenti su vam u redu, ali vi ne možete
odoljeti svojoj osobnosti.
KREŠO BELJAK - Moram se zahvaliti gđi doktor što mi je dala dijagnozu, eto niti
ona nije mogla odoljeti s obzirom na sve to skupa ja ću se ispričati. Žao mi je ako sam vas
bilo čime uvrijedio, pokušat ću se kontrolirati ubuduće, možda mi možete propisati kakve
lijekove, vrlo vjerojatno. Obećavam vam sada kada vi budete gradonačelnica Grada
Samobora, a ja obični vijećnik, da se neću služiti istim metodama kakvim se služite vi.
Nadam se da ćemo to jednog dana doživjeti i želim vam puno sreće doktorice. Hvala lijepa.
LINDA ROSSINI GAJŠAK - Mislim da nije primjereno jer tu nitko nikome nije dao
dijagnozu niti propisao lijekove. Lijepo molim s obzirom da podliježem Hipokratovoj zakletvi
i držim do svoje struke da se ovakve stvari više ne miješaju kada se radi o bilo kome, nikakve
dijagnoze, ni nikakvi lijekovi. To je stvarno neprimjerno i molim da se takve stvari ne
događaju više.
KREŠO BELJAK - Samo sam se htio još jedanput ispričati.
BORIS MAKARUN - Ne bih htio širiti raspravu, nego se Vama obraćam, a to nisam
do sada koristio u ovih zadnjih pet godina, da si ubuduće pogledate Poslovnik Gradskog
vijeća i da počnete sjednicu voditi kako to dolikuje da se ne bi događale ovakve stvari.
BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ zaključujem
raspravu i dajem na glasovanje Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju za 2013. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora sa 17 glasova "za" i 3
glasa "suzdržan" donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju Grada Samobora za
2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora daje kratku pauzu od dvadesetak
minuta.
Nastavlja se s radom sjednice.
AD23.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesettreću točku dnevnog reda - Financijsko
izvješće i Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti
Samobor.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski
objekti Samobor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.

II.

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove za upravljanje
sportskim objektima "Sportski objekti Samobor" za 2013. godinu, u tekstu kao
što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izvješća o radu i Financijsko izvješće prilaže se ovom zaključku i njegov
je sastavni dio.

AD24.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda Financijsko izvješće i Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
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te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Samoborskog športskog saveza.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Samoborskog športskog
saveza za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Izvješća o radu i Financijsko izvješće prilaže se ovom zaključku i njegov
je sastavni dio.

AD25.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetpetu točku dnevnog reda - Financijsko
izvješće i Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.

II.

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Zajednice tehničke kulture
Grada Samobora za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za
sjednicu.
Tekst Izvješća o radu i Financijsko izvješće prilaže se ovom zaključku i njegov
je sastavni dio.
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AD26.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetšestu točku dnevnog reda - Financijsko
izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Samobor.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Samobor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
II.

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Samobor
za 2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izvješća o radu i Financijsko izvješće prilaže se ovom zaključku i njegov
je sastavni dio.

AD27.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetsedmu točku dnevnog reda Financijsko izvješće i Izvješće o radu Samoborskog muzeja.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Samoborskog muzeja.

32

ZAKLJUČAK
I.
II.

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Samoborskog muzeja za
2013. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Izvješća o radu i Financijsko izvješće prilaže se ovom zaključku i njegov
je sastavni dio.

AD28.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetosmu točku dnevnog reda - Financijsko
izvješće Dječjeg vrtića Izvor.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Izvor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
II.

Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Izvor za 2013. godinu, u tekstu
kao što je dan u materijalima za sjednicu.
Tekst Financijskog izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

AD29.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na dvadesetdevetu točku dnevnog reda Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
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- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
I. Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2013. godinu,
u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II. Tekst Financijskog izvješća prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.
AD30.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o provedbi izgradnje distribucijske mreže
na području grada Samobora na mjestima gdje su potrošači rijetko zastupljeni s trgovačkim
društvom Energo Metan d.o.o.
Molim gosp. Hrvoja Frankića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo da se u
ime predlagatelja očituje.
HRVOJE FRANKIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja Aneksa Ugovora o provedbi izgradnje
distribucijske mreže na području grada Samobora na mjestima gdje su potrošači rijetko
zastupljeni s trgovačkim društvom Energo Metan d.o.o.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Odobrava se sklapanje Aneksa ugovora o provedbi izgradnje plinske distribucijske
mreže na području Grada Samobora na mjestima gdje su potrošači rijetko zastupljeni
s td Energo Metan d.o.o., u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis Aneksa ugovora iz točke 1.
ovog zaključka.
34

3. Financijska sredstva utvrđena Aneksom ugovora iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će
se na račun trgovačkog društva Energo Metan d.o.o. iz Samobora, Trg Matice hrvatske
5, broj: HR 7924030091120001184, Samoborska banka d.d., OIB: 12564015251, a
ista terete Razdjel 003, Program Izgradnja plinske distribucijske mreže, Kapitalni
projekt Izgradnja plinske distribucijske mreže, podskupina 421 (Izgradnja plinske
distribucijske mreže) Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu.

AD31.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetprvu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu loživog ulja za osnovne škole na
području grada Samobora.
Molim gosp. Željka Radovanića, pročelnika Upravnog odjela za financije da se u ime
predlagatelja očituje.
ŽELJKO RADOVANIĆ - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje
su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za financije i proračun
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu loživog ulja za osnovne škole
na području grada Samobora.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu loživog ulja
1. Prihvaća se ponuda ponuditelja, trgovačkog društva PETROL d.o.o., Oreškovićeva 6H, 10
000 Zagreb, OIB: 75550985023 u iznosu od 1.084.578,43 kuna bez PDV - a, što sa PDV om u iznosu od 271.144,61 kune ukupno iznosi 1.355.723,04 kune, te se odobrava
sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem na rok do dvije godine za nabavu
loživog ulja za osnovne škole na području Grada Samobora, nakon provedenog otvorenog
postupka javne nabave pod evidencijskim brojem 1-MV-14-1, koji je objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0006504.
2. Temeljem okvirnog sporazuma iz točke 1. ovog Zaključka, predlaže se sklapanje ugovora
o javnoj nabavi s ponuditeljem, trgovačkim društvom iz okvirnog sporazuma PETROL
d.o.o., Oreškovićeva 6H, 10 000 Zagreb, OIB: 75550985023, u iznosu od 542.289,22 kuna
bez PDV - a, što sa PDV - om u iznosu od 135.572,31 kune ukupno iznosi 677.861,53
kunu za nabavu loživog ulja za osnovne škole na području Grada Samobora u 2014.
godini.
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3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Samobora na potpis Okvirnog sporazuma iz točke 1.
ovog Zaključka i Ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma iz točke 2. ovog
Zaključka.
4. Sredstva za nabavu iz točke 2. ovog Zaključka osigurana su u Razdjelu 004, Program
Decentralizirane funkcije, Aktivnost Poboljšanje učeničkog standarda, podskupina 322
(Nabava energenata za zagrijavanje prostora osnovnih škola) Proračuna Grada Samobora
za 2014. godinu.

AD32.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetdrugu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o razrješenju predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
Molim gosp. Stjepana Kozlinu, predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da se
očituje po točki dnevnog reda.
STJEPAN KOZLINA - Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 8. sjednici
jednoglasno donosi sljedeći zaključak:
1. Predlaže se razrješenje predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata, Nikole Burića iz Samobora, Petra Svačića 12.
2. Predlaže se Gradskom vijeću da o prijedlogu iz točke 1. ovog Zaključka
provede raspravu i isti usvoji.
BRANIMIR ŠILJAK - Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o razrješenju predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog
rata.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o razrješenju predsjednika Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

I.
Nikola Burić iz Samobora, Petra Svačića 12, razrješuje se dužnosti predsjednika
Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD33.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesettreću točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika Dječjeg vrtića Izvor.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
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MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika Dječjeg vrtića
Izvor.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika
Dječjeg vrtića Izvor
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Izvor, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD34.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetčetvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika Dječjeg vrtića Grigor
Vitez.
Molim gosp. Marijana Kižlina, službenika koji zamjenjuje pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti da u ime predlagatelja da uvodno obrazloženje.
MARIJAN KIŽLIN - Daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su
vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.
BRANIMIR ŠILJAK - Sukladno članku 97. Poslovnika Gradskog vijeća raspravu su
provela sljedeća radna tijela:
- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež i
- Odbor za statutarno-pravna pitanja
te su donijela zaključak o prihvaćanju navedene točke dnevnog reda, a koji je sastavni dio
ovog zapisnika.
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Otvaram raspravu.
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ zaključujem raspravu i dajem na glasovanje
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika Dječjeg vrtića
Grigor Vitez.
Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika
Dječjeg vrtića Grigor Vitez
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Grigor Vitez, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim vijestima
Grada Samobora.

AD35.)
BRANIMIR ŠILJAK - Prelazimo na tridesetpetu točku dnevnog reda - Ostale
informacije.
Da li se netko javlja za riječ?
MARKO TANDARIĆ - Samo bih iskoristio ovu priliku i zahvalio i pohvalio našu
novu pročelnicu Gradske službe Anu Vlah na uvođenju ovog kraćeg čitanja svih odbora.
Hvala vam puno skratili ste nam puno vremena i samo tako dalje.
BRANIMIR ŠILJAK - Pozivam pročelnicu Gradske službe Anu Vlah da nam da
nekoliko informacija koje se tiču edukacije vijećnika, zahtjeva kojeg je podnio gosp. Božidar
Ševo i vijećničkih iskaznica.
ANA VLAH - Možda smo expresno završili sjednicu ali ću vas još s dvije ili tri stvari
malo gnjaviti, jedna je ugodna, jedna je malo manje ugodna, a jedna je informativna.
Znači, ugodna informacija je edukacija vijećnika. Kao što znate u svakom mandatu
Zaklada Fridrich Erbet organizira besplatnu edukaciju vijećnika zajedno s Udrugom gradova
RH. Oni nam nude besplatnu edukaciju a mi ćemo osigurati neke sendviče, sokove, kavu i to.
Termin smo dogovorili i on bi bio 16.05. u petak i subota 17.05.2014. godine, a to znači za
cca mjesec i pol dana. Pretpostavljam da će između toga biti još jedna sjednica Gradskog
vijeća i to vjerojatno 15.05. u četvrtak, pa bi ovo bilo nakon te sjednice. 16.05. bi trajala
edukacija od 16.00 do 20.30 sati, a u subotu od 9.00 do 16.00 sati. Sve vas lijepo pozivam da
dođete jer je to zapravo jedna dosta korisna stvar. U ta dva dana raspravljalo bi se o sljedećim
tematskim cjelinama:
- etika i etičnost
- sustav lokalne samouprave
- financiranje jedina lokalne samouprave
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odgovor na zastupanje interesa građana i
o samom radu predstavničkog tijela, odnosno samom tijeku sjednica.
Mi ćemo vam još uputiti poziv putem maila, pa bih vas molili da nam odgovorite da li
dolazite ili da ne dolazite s obzirom da su pozvani pročelnici i članovi novog Savjeta mladih
da se osigura prostor. Pretpostavljam da će nam Vijećnica biti dovoljna ali ako se nekim čudo
pokaže da je veliki broj zainteresiranih onda ćemo morati ići u POU, što bi mene jako
razveselilo, ali to ćemo još vidjeti.
Edukacija za tablete neće biti zajedno s tom edukacijom već će Ured gradonačelnika
edukaciju za tablete organizirati posebno.
Druga informacija je malo manje ugodna a radi se o dopisu koji je uputio član Odbora
za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, gosp. Božidar Ševo, kao što je već
danas i bilo riječi o tome. Gosp. Božidar Ševo je stanar u Žumberačkoj 15, gdje je izbio požar,
a podnio je zahtjev za prestanak rada u Odboru, a između ostalog traži da se izvijeste gradski
vijećnici o tome. Ja sada to ne bih čitala jer više manje svi tu situaciju znate da se dogodio
požar, da su krive bile električne instalacije. Istina je da Grad ima s stanarom gosp. Nađi
Ugovor o najmu i on ima status zaštićenog najmoprimca što zapravo situaciju čini malo
kompliciranijom. Gospodin Ševo kaže da je sva sreća što nitko nije stradao u požaru, ali da se
to desilo po noći ili da vatrogasci nisu bili brzi da bi bilo smrtnih slučajeva. Zapravo, on traži
da gradske službe poduzmu sve što je moguće u njihovoj moći ili nadležnosti kako bi se
situacija sanirala. Upravni odjel za razvoj radi na tome i gosp. Nađi je potpisao zapisnik o
primopredaji gdje se on obvezuje da više neće priključivati instalacije kao što je to radio do
sada, a što je i bio uzrok požara, te da će se prema gradskoj imovini odnositi s većom
pažnjom, što na žalost do sada nije bio slučaj. Ponavljam, riječ je o socijalnoj ugroženoj
obitelji koju Grad ne može samo tako izbaciti na ulicu, niti je to nikome cilj. Nadam se da će
u budućnosti biti bolje. Nažalost gosp. Božidar Ševo više ne želi sudjelovati u radu Odbora, a
s obzirom da je ova informacija došla 01.04. a mi smo već održali sjednicu Odbora za izbor i
imenovanja pa ćemo to staviti na iduću sjednicu Gradskog vijeća.
Još smo jedna sitnica, podnijeli ste nam slike za vijećničke iskaznice nešto više od
pola pa ako još netko ima sliku molila bih vas da ju date kako bi vam mogli napraviti
vijećničke iskaznice.
-

BRANIMIR ŠILJAK - S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, a Dnevni red
današnje sjednice je iscrpljen, zaključujem 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.

Dovršeno u 17.45 sati.

ZAPISNIČAR

PROČELNICA

PREDSJEDNIK

Nada Gorišek

Ana Vlah, dipl.iur.

Branimir Šiljak
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