
ZAPISNIK 

s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline, održane 03. srpnja 2018. godine, u Gradskoj 

vijećnici s početkom u 19,00 sati. 

PRISUTNI: 

Bistrički Darko, Fučkan Zoran, Gregurić Ina, Kralj Marija, Kamenarić – Filipović Štefica, Potočki Krešimir, 

Ratkajec Berislav, Sever Vladimir, Večaj Vladimir, Vukelić Dražen, Žigrović Vlado 

ODSUTNI: 

Bastalec Dalibor, Berulec Stjepan- ispr., Bičak – Dananić Vesna – ispr.,  Ćurko Filip- ispr., Gjurašin 

Miroslav- ispr., Pecak Željko- ispr. 

OSTALI NAZOČNI:  
Gradonačelnik Hrvoje Košćec  
Zamjenici gradonačelnika: Ines Pavković Hrupec i Mario Dukarić 
Dragutin Mahnet – pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika 
Anita Findri Ratkajec – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti 
i zaštitu okoliša 
Branka Hođa – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i 
ostale poslove 
Ivan Dananić – direktor „Zelinskih Komunalija“ d.o.o. 
Saša Sever – direktor „Zelina-plina“ d.o.o. 

Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Darko Bistrički  pozdravio je sve nazočne, konstatirao da je 
sjednici nazočan dovoljan broj članova Gradskog vijeća za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka 
te predložio dnevni red kakav su vijećnici primili uz poziv za sjednicu.  

Prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline jednoglasno je usvojilo slijedeći 

D N E V N I    R E D: 

1. Usvajanje  zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
2. Aktualni sat
3. Donošenje Izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. g.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. g.
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na

projektu  „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“
6. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina

Točka   1. 
Usvajanje  zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline 

Zapisnik su vijećnici primili uz Poziv za sjednicu, primjedaba na isti nije bilo, prijedlog je dat na 
glasovanje i Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća. 
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Točka 2. 
Aktualni sat 

 
1.) Darko Bistrički: 
Izvijestio bih Gradske vijećnike da su tri vijećnika HSS-a, gospodin Vlado Sever, dr. Štefica Kamenarić 
– Filipović i ja izašli iz HSS-a, radi se na osnivanju nove stranke  „Stjepan Kožić – nezavisna lista“ . 
 
 
2.) Štefica Kamenarić – Filipović: 
Nedavno je jako nevrijeme i posljedične bujice ostavilo ozbiljna oštećenja na cestama i klizišta, 
naročito na području Kalinja i Gornje Topličice; u svezi s time imam nekoliko pitanja. 
Prvo, smatram da bezobzirna sječa šuma ostavlja nesagledive posljedice, bujice, klizišta i izmjene 
vodotokova; možete li mi reći  kakva je situacija na području našega grada u tom pogledu, da li 
imamo bilo kakva uvid u to gdje se i koliko sječe i da li imamo ikakve mogućnosti reagiranja, 
posebno kad se radi o vodozaštitnoj zoni Zelinske gore? 
 
Drugo, obzirom da su bujice doslovno odnijele dijelove cesta, koje su dijelom županijske a dijelom 
nerazvrstane  u Kalinju i Gornjoj Topličici, da li je što učinjeno na toj sanaciji ?   
 
I kad smo već kod Gornje Topličice i Kalinja činjenica je da školska djeca do sada nisu dolazila u 
školu organiziranim prijevozom iako su udaljena od škole više od tri kilometra i da li će do početka 
nove školske godine biti stvoreni uvjeti za organizirani prijevoz školske djece iz tih područja i da li 
ima još područja u našem gradu iz kojih nema organiziranog prijevoza školske djece a koji 
zadovoljavaju kriterije za prijevoz?  
 
Hrvoje Košćec: 
Što se tiče nevremena, najveća oštećenja su bila u Kalinju i Gornjoj Topličici, no veliki problem je bio 
i u donjem Orešju, onaj dio koji ide od kamenoloma i u još jednoj ulici gdje je voda odnijela potporni 
zid u dužini desetak metara koji se jednostavno srušio u potok. 
Sanacija je krenula odmah po događaju kako bi se omogućilo ljudima da mogu doći do svojih kuća, 
zaista se po cesti nije moglo ni proći i nakon toga smo krenuli ne samo sa sanacijom nego i sa puno 
opsežnijim radovima kako bi u budućnosti prevenirali ovakve velike nezgode. Konkretno u Gornjoj 
Topličici je zacjevljeno nekih 50 metara kanala, spušten nivo potoka, pročišćen dio potoka i sve je 
pripremljeno da se u suradnji sa županijskim cestama ta cesta popravi i asfaltira. Jednako tako i u 
Kalinju će biti betonirane tzv. „kinete“ da se spriječi da voda uopće može uči ispod asfalta i da u 
budućnosti postoji puno manja opasnost da se ovako nešto ponovi.  
Što se tiče sječe šuma mislim da postoji plan koji je napravljen od strane Hrvatskih šuma 2011. ili 2012. 
godine, on je bio i na Javnoj raspravi, to je plan koji regulira način upravljanja šumskim 
gospodarstvom.   Hrvatske šume nasu uvjeravaju da se sve radi prema pravilima struke. Nakon što 
očiste dio šume, sade mladu šumu i tretiraju kako bi se obnovila. Ja nisam stručnjak, ali nas u svim 
kontaktima uvjeravaju da poštuju pravila struke, i da se sve radi prema nekim novim saznanjima kako 
se to radi u zapadnoj Europi.  
Što se tiče same količine oborina, ovdje se radi o totalnim ekstremima, da je bila i manja sječa, tolika 
količina  oborina u tako kratko vrijeme formira bujice  koje se jednostavno ne mogu kanalizirati.  Ne 
može jedna cijev od 50,60 cm, pa da je i metar savladati bujicu koja ide u promjeru 2 i 3 metra. 
Nadajmo se da takvih ekstrema neće biti više u budućnosti. 
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Što se tiče školske djece u Kalinju i Gornjoj Topličici, o tome je gospodin Bistrički svojedobno govorio 
na ovom Gradskom vijeću, dakle, dogovoreno je da će se raditi dvije autobusne stanice, Županija na 
tome intenzivno radi,  vjerujem da će se sve biti spremno do početka nove školske godine. Bila je neka 
situacija u Selnici Psarjevačkoj, ali i taj dio je dogovoren sa prijevoznicima, tako da unazad dvije godine 
i taj dio prijevoza funkcionira.  
Ako netko ima saznanja za još neki slučaj, recite, pa ćemo riješiti, ali to je prije svega odgovornost 
škole i osnivača, Županije,  Grad će pomoći maksimalno koliko može.  
I u Donjem Orešju će se zacijeviti dio tog potoka koji je najproblematičniji, sve će biti sanirano i biti će 
i bolje nego do sada. 
 
Darko Bistrički: 
Samo bih dodao da je dokumentacija gotova i suglasnost ishođena i izrada autobusnih stajališta će 
krenuti vrlo brzo, tako da će sve biti spremno do početka školske godine. 
 
Pod ovom točkom više nije bilo rasprave. 
 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. g. 

 
Obrazloženje materije podnijela je Vlasta Kašnar. 

 
O ovoj materiji  raspravljao je Odbor za financije i proračun i istu podržao. 

 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave, prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće jednoglasno 
je donijelo 

 
Izvještaj o izvršenju  Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. g. 

 
KLASA: 400-05/18-01/01 
URBROJ: 238/30-01/01-18-5 

 
Tekst Izvještaja nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. g. 

 
Obrazloženje materije podnijela je Vlasta Kašnar. 

 
O ovoj materiji  raspravljao je Odbor za financije i proračun i istu podržao. 
 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave, prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće jednoglasno 
je donijelo 

 
Odluku o raspodjeli rezultata za 2017. g. 

 



4 
 

KLASA: 400-05/18-01/02 
URBROJ: 238/30-01/01-18-4 

 
Tekst Odluke nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na 
projektu  „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ 

 

Obrazloženje materije podnio je Dragutin Mahnet. 

Otvorena je rasprava. 

Hrvoje Košćec: 

Apsolutno zahvaljujem na davanju suglasnosti  za potpis ovog sporazuma, imam svježu informaciju, 

natječajna dokumentacija je u potpunosti spremna  i Grad Sveti Ivan Zelina je ispunio sve preduvjete 

za početak ove investicije. Još se jedino čeka raspisivanje natječaja, imovinsko - pravni odnosi su 

riješeni, dozvole su važeće, ispunili smo sve preduvjete, veselim se početku ovih radova i 62 mil kuna 

koja će biti investirana na području Grada. 

Prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu 
 „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ 

 
 

I. 
Daje su suglasnost za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav 

Zagrebačke županije – Zagreb istok“, u obliku i sadržaju kao u privitku ove Odluke. 
 

II. 
Za potpis Ugovora iz točke I. ove Odluke ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Zelinskim novinama” službenom glasilu 
Grada Svetog Ivana Zeline. 
 
KLASA: 325-01/17-01/01 
URBROJ: 238/30-01/01-18-8 
 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina 

 

Obrazloženje materije podnijela je Branka Hođa.  
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Pod ovom točkom nije bilo rasprave, prijedlog je dat na glasovanje i Gradsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

ODLUKU 

o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina 

I. 

Za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina imenuje se Dubravko Sušec, diplomirani novinar, iz 

Biškupca Zelinskog, Ulica Čegci 6, 10380 Sveti Ivan Zelina. 

II. 

Mandat imenovanog ravnatelja traje četiri godine, a teče od 10. srpnja 2018. godine. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline je s danom 14. prosinca 2017. godine imenovalo Dubravka Sušeca, 

dipl. novinara, iz Biškupca Zelinskog, Ulica Čegci 6, 10380 Sveti Ivan Zeina, za vršitelja dužnosti ravnatelja 

Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina do imenovanja ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan 

Zelina na temelju javnog natječaja.  

Sukladno tome,  raspisan je i proveden javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta 

Sveti Ivan Zelina.  Unutar  natječajnog  roka  zaprimljene  su  dvije   prijave, i  to  prijava 

Dubravka Sušeca iz Biškupca Zelinskog, Ulica Čegci 6, 10380 Sveti Ivan Zelina, i Mire Matijaša iz Zagreba, Nova 

cesta 173, 10000 Zagreb. Rok za podnošenje prijava iznosio je osam dana od objave natječaja na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada 

Svetog Ivana Zeline,  u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline i u dnevnom tisku 

„24 sata“. 

Natječajno povjerenstvo je dana 20. lipnja 2018. godine otvorilo i razmotrilo predmetne prijave, o čemu je 

sastavljen zapisnik. Utvrđeno je da su obje prijave zaprimljene u natječajnom roku, da su prijave podnijete od 

strane Dubravka Sušeca iz Biškupca Zelinskog, Ulica Čegci 6, 10380 Sveti Ivan Zelina, i Mire Matijaša iz Zagreba, 

Nova cesta 173, 10000 Zagreb, da su obje prijave potpune te da oba kandidata ispunjavaju sve uvjete iz 

natječaja. S navedenim kandidatima natječajno povjerenstvo je dana 26. lipnja 2018. godine obavilo intervjue. 

O provedenom postupku natječajno povjerenstvo je izradilo izvješće te na temelju razmotrene natječajne 

dokumentacije, obavljenog intervjua te analize prijedloga programa rada Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan 

Zelina za četverogodišnje razdoblje koje su kandidati bili dužni priložiti, predložilo da se za ravnatelja Pučkog 

otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina imenuje Dubravko Sušec. 

Pri donošenju svoje odluke, svi su se članovi natječajnog povjerenstva složili da je prijedlog programa rada 

Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina kandidata Dubravka Sušeca kvalitetan i sveobuhvatan, te da 

kandidat Dubravko Sušec, obzirom na dosadašnje šestomjesečno obavljanje poslova vršitelja dužnosti 

ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina, gdje je u tom kratkom vremenu postigao zapažene 

rezultate u realizaciji pojedinih projekata, te uspješno započeo nove projekte, očito posjeduje stručne, radne 

i organizacijske sposobnosti tražene u natječaju za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan 

Zelina. 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba. 

Svaki prijavljeni kandidat na natječaj ima pravo da pregleda natječajni materijal i da u roku 30 dana od dana 

primitka ove Odluke pokrene upravni spor tužbom, koja se  podnosi Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija 

Dubrovnik 6, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja 

elektronički.  

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati ovu Odluku zbog bitne povrede postupka ili 

zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju. 

KLASA:  013-03/18-01/05 
URBROJ: 238/30-01/01-18-9 

 

Sjednica je završila s radom u  19,35 sati. 

KLASA:  

URBROJ:  

 

ZAPISNIČAR: 

 

Sabrina Mužar - Hrnčić 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

 

Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ. 

 

       

 

 


