
 

Zapisnik 

 

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 06. 03. 2018. godine u 

vijećnici. 

Sjednicu je u 14,00 sati otvorio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Bogović, pozdravio sve 

nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i djelatnike gradske uprave 

kao i slušatelje Radio Slunja. 

Prije prelaska na sam rad predsjednik Vijeća skrenuo je pozornost na situaciju sa 

prošle sjednice. Naime, obzirom da je osigurana legalnost i javnost rada na sjednicama 

Gradskog vijeća i da imamo sredstva kojima se izravno prenose sjednice i objavljuju se 

svi akti sa sjednica, smatra da nitko na osobnu inicijativu ne bi trebao i nema pravo 

snimati sjednice. Stoga je upozorio kolegu Glavurtića da to  danas ne radi. Zamolio je 

vijećnika da skloni mobitel i da  današnju sjednicu ne snima jer nema niti ovlaštenja niti 

odobrenja za to, a vjeruje da i od prisutnih vijećnika nema suglasnost za to. 

Goran Glavurtić odgovara kako u Statutu nije napisano drugačije, ne piše da je 

zabranjeno snimati sjednice. 

Zdenka Kovačević odgovara g. Glavurtiću da on nije ovlaštena osoba za snimanje 

sjednica. U Poslovniku Gradskog vijeća kaže se na koji se način osigurava javnost rada 

sjednica, imamo izravan prijenos sjednice putem Radio Slunja što je i više od onoga što 

je Statutom propisano. "Vi  ste član  Gradskog vijeća, niti ste ovlaštena tvrtka, niti ste od 

strane grada angažirani obrtnik, niti fizička osoba da snima sjednice Gradskog vijeća, 

prema tome za tu aktivnost vi nemate ovlaštenje, bez obzira na činjenicu što ste gradski 

vijećnik, kao gradski vijećnik morate poštivati određena pravila, znači vi ovdje sjedite i 

raspravljate, a ne snimate sjednice Vijeća jer za to ovlaštenje nemate bez obzira na svoj 

status", zaključila je pročelnica. 

Goran Glavurtić kaže kako samo  koristi svoje građansko pravo tako da obavještava 

javnost o radu Gradskog vijeća. 

Zdenka Kovačević mu odgovara da javnost može obavještavati na drugi način, ali ne 

snimanjem sjednica na što je Goran Glavurtić komentirao kako on ne snima već prenosi 

uživo. 

Zdenka Kovačevića kaže kako je svejedno kako god on to nazvao, prijenos uživo 

osiguran je preko Radio Slunja. 

Goran Glavurtić dodaje kako je rečeno da će se osigurati prijenos preko Tv4r. 

Zdenka Kovačević mu odgovara  kako  je način rada i osiguranje javnosti rada Grada 

definirano  Poslovnikom Gradskog vijeća, a u njemu nigdje izričito ne stoji da  se javnost 

mora osigurati snimanjem sjednica i tv prijenosima i sve što je bilo do sada, bilo je povrh 

onoga što u Poslovniku  stoji, ali nigdje ne stoji da ijedan član Gradskog vijeća može 

izvještavati javnost i raditi priopćenja ili snimati sjednice, to jednostavno vijećnik ne 

može, on obnaša svoju dužnost, a u dužnostima i pravima vijećnika  snimanje sjednica 

nije navedeno. 

Goran Glavurtić pita gdje u Poslovniku piše da gradski ogranak HDZ-a može donijeti 

odluku o prestanku prenošenja sjednice jer takvu odluku je donio gradski ogranak HDZ-

a, nitko ovdje nazočne vijećnike iz oporbe nije pitao ništa po tom pitanju. 

Zdenka Kovačević  kaže,  neovisno o tome tko je tu odluku donio, u konačnici odluku 

donosi predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik i dodaje "a vi znate iz redova koje 

političke stranke su te osobe, znači bez obzira na to tko je donio odluku u konačnici 

Poslovnik odnosno brigu o provedbi Poslovnika  prije svega vodi predsjednik Vijeća." 

Predsjednik ponavlja ono što je i  pročelnica rekla, a to je da ga nitko  nije ovlastio da 

može snimati za svoje  potrebe ili za potrebe bilo koga  i misli da ovo što je po 

Poslovniku rečeno  nedvosmisleno jasno pa je još jednom pozvao vijećnika  da isključi 

mobitel. 

Goran Glavurtić pita  zašto im  toliko smeta da je javnost  upoznata u rad Gradskog 

vijeća, jer rad Gradskog vijeća je javan. 
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Predsjednik  potvrđuje da je rad Gradskog vijeća  javan, sjednice se izravno prenose,  i 

sve što se  sada  govori javnost sluša pa smatra kako   niti najmanja potreba ne postoji 

da g. Glavurtić kao vijećnik to snima i s tim danas sutra raspolaže ili manipulira. 

Goran Glavurtić odgovara kako su  građani od njih  tražili da prenose sjednicu.  

Predsjednik  je još jednom upozorio g. Glavurtića  da isključi mobitel i da ne snima 

sjednicu. Dao je pauzu od 5 minuta pa ukoliko vijećnik i dalje ostane  kod svog zahtjeva, 

morat će ga  udaljiti sa sjednice. 

Nakon pauze predsjednik Vijeća konstatira da se nastavlja sa radom 11. sjednice, da 

sjednici prisustvuje svih 16 vijećnika, a potom pozvao vijećnike upisane  za "Aktualni sat" 

da postave svoja pitanja. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Goran Glavurtić se obratio  gradonačelniku rekavši kako je gradonačelnik na prošloj 

sjednici naglasio da  je većina donijela odluku  da se prestane sa snimanjem sjednice. 

Postavili su  pitanje koja većina jer to nije bila točka dnevnog reda i o toj odluci nije 

sudjelovao nitko iz oporbe, pa konstatira da je to znači  bila  većina iz ogranka 

vladajućih. Nije  se, kaže,  prilikom donošenja odluke savjetovalo  sa oporbom kao niti sa 

javnošću, nju su pak podijelili, možda  su se pri tome vodili onom "zavadi pa vladaj". 

Također navodi kako je gradonačelnik spomenuo da će  se dogovoriti s Tv4r o prenošenju 

nekih sjednica i bitnijih točaka dnevnog rada pa  pita da li je tko od medija danas 

nazočan ovdje osim Radio Slunja. Ponovio je još jednom  kako su željeli  prenositi 

sjednicu putem svoje facebook stranice kako bi građani mogli pratiti rad Gradskog vijeća, 

ali im se to ne dopušta premda su naglasili kako je to i  preporuka EU iz 2 ključna 

razloga, a to su  poboljšanje i transparentnost rada javnih tijela. Konstatira kako zbog 

toga nisu  u mogućnosti koristiti svoje građansko pravo da skupljaju i šire  informaciju u 

obliku video prijenosa uživo sa ove i slijedećih sjednica na kojima budu  imali nazočnog 

vijećnika. Potom se osvrnuo na  izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije 

gdje se obratio gradonačelniku iznijevši kako  je  Grad Slunj  prilikom prvih izmjena i 

dopuna Prostornog plana KŽ podnio prigovor zbog planirane gradnje malih HE na 

području Grada Slunja, a  obzirom da je većina na Županijskog skupštini prošli tjedan 

izglasala druge izmjene i dopune Prostornog plana KŽ, pita gradonačelnika  planira li 

ponovo podnijeti prigovor s obzirom da je slunjski predstavnik iz vladajuće stranke 

glasao ZA te napomenuo kako su svi  predstavnici  Živog zida u KŽ  glasali PROTIV. 

Gradonačelnik je, što se tiče snimanja sjednice odgovorio kako su bili jasni i ponovio 

kako je Gradski odbor HDZ-a na čelu s njim  donio takvu odluku te da odluku o tome nije 

trebalo donositi Gradsko vijeće budući da  niti odluka da se sjednice snimanju nije 

donesena na Gradskom vijeću. Ponovio je što je i pročelnica rekla, a to je da je osigurano 

i više nego treba po Poslovniku,  imamo direktan prijenos sjednice preko radia, zapisnike 

sa  sjednica na stranicama i svako koga nešto zanima može se informirati o radu Vijeća. 

Smatra da je ovo što vijećnik želi  nešto drugo, vidi da se  on na sve moguće načine 

izjašnjava i blati  Grad i Gradonačelnika i pa i ovo Vijeće  i dodaje "to se sve vidi i vidi se 

na kraju gdje ste, kako ste i na čemu ste" te nastavlja: - Što se tiče ovog vašeg dopisa i 

vaših brljanja po gradu Slunju, a tamo izjavljuješ da je tobože to tvoj grad, ne znam, što 

misliš da naš nije? Prije svega, mi smo ovdje rođeni, ovdje smo već dugo, dugo godina i 

ovom gradu sigurno želimo najbolje." Budući da je spomenuto kako je  obećao da će  

razgovarati sa Tv4r, i u tom smislu je i  razgovarao  s jednim gospodinom,   malo su  ljuti  

iz razloga što nije plaćen jedan njihov račun, a nije plaćen jer nije s njima niti potpisan 

ugovor. Kada je rekao da će razgovarati to nije značilo da će ih se i angažirati.  U 

nastavku se ponovo obratio g. Glavurtiću rekavši kako mu je njihovih priča i pričica već 

pomalo pun kufer, poručio mu kako se već sada vidi kako ih u gradu  skoro svi 

izbjegavaju i ne žele s njima više nikakve kontakte, odnosno kako sami oko sebe stežu 

obruč. Poručio im je također da rade kako  hoće. Posebno je osvrnuo na javnost na koju 

se pozivaju i istaknuo kako nitko ne želi da se bilo što umanjuje odnosno svi žele da se 

zna što se na Vijeću radi. "Ovom gradu sigurno svi želimo dobro,  a koliko mu ti želiš to 

je nešto drugo" obratio se vijećniku Glavurtiću i nastavio: - Tu ima tvojih navođenja i 

pričanja svakakvih, ali vidim da tebi nije uopće u interesu niti dobrobit grada nego sve 
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što je protiv, ti bi bio samo protiv. Mi smo ovaj puta u većini, ali isto tako i ekipa koja je 

iz oporbe, iz SDP-a,  normalniji  ljudi koji žele ovom gradu dobro i koji žele na svakom 

Vijeću donositi odluke koje su u interesu grada, a ne vi, vi do sada niste bili niti za jednu 

odluku o gradu tako da više ne znam što vi uopće želite i tažite od ovog Vijeća, imate 

neka svoja prava kao vijećnici, ali da ćete raditi što hoćete, mislim da to nećete moći. 

Tamo ste izjavili isto tako da ljudi koji su siromašni da mi na njih gledamo drugačije. Ti si 

taj koji će njih spasiti? Baš si ti došao i ti ćeš ih spasiti!? Grad vodi računa o svima i o 

takvim sigurno vodi računa, imamo i Centar za socijalnu skrb, imamo Crveni križ, imamo 

službe i socijalni program grada koji brine o takvim ljudima, a da ćeš ih ti pomoći, 

sumnjam."  Na ponovni upit vijećnika  o Prostornom planu KŽ odgovorio je  kako se  

Grad Slunj  izjasnio puno ranije te kako i  dalje stoji na tome da je  protiv  izgradnje HE i 

na tome će se ustrajati te izrazio nadu da će se u konačnici taj stav i uvažiti. Što se tiče 

glasovanja o Prostornom planu iznosi kako  ovaj puta nisu bili protiv prvenstveno iz 

razloga da se ne stopira projekt zaštite od poplava Ogulina i Karlovca. Ponavlja kako   

župan i županija znaju koji je stav  Grada Slunja,  nekoliko je puta ovdje bilo  

savjetovanje i tribine, naš stav znaju  po pitanju HE, a znaju i stav kako nismo  protiv 

gradnje malih hidrocentrala na mjestima mlinica, tamo gdje se ne bi dirala kruna slapa,  

a takvih je desetak. Vjeruje da će župan pokrenuti postupak nove izmjene Prostornog 

plana KŽ jer, pored ovoga ima nekoliko projekata koji i Karlovcu smetaju i treba ih 

maknuti iz plana.  

Goran Glavurtić  pita da li će se  podnijeti prigovor prije pokretanja postupka treće 

izmjene Prostornog plana  Karlovačke županije. 

Gradonačelnik odgovara kako će se  podnijeti zahtjev za izmjenu Prostornog plana,  to 

je stav Grada još ranije, nastojat će se da to iziđe iz Prostornog plana  KŽ. Dodao je kako 

je to  navodno bilo u Prostornom planu  RH. 

Goran Glavurtić se potom osvrnuo na čišćenje snijega gdje je iznio kako su prvih 4,5 

dana padalina svi  zakazali, snijeg se prekasno počeo čistiti te se uhvatio za podlogu pa 

pita  što su radili uposlenici LIPE po pitanju čišćenja snijega na parkiralištima u gradu i 

Rastokama koja se naplaćuju. Više puta je  svjedočio  nemogućnosti parkiranja turista u 

Rastokama na za to predviđenim mjestima pa su bili  prisiljeni parkirati protuzakonito 

svoja vozila čineći prometne prekršaje.  Zbog takve situacije je, kaže,  osjetio  potrebu 

otići u poslovne prostorije KD LIPA i apelirati direktoricu da se nešto pokrene pa je tom 

prigodom zatekao kolegu vijećnika Dražena Paulića kako protuzakonito puši u prostoru 

hodnika i na to je   skrenuo pažnju direktorici LIPE. Drugo, iznio je kako su radnici u 

javnim radovima  prvo čistili ispred zgrade gradske uprave dok su autobusna stanica i 

prilaz drugim javnim ustanovama bili neprohodni. Treće,   Nadcestarija Slunj i Ceste 

Karlovac  prvih dana padalina uopće nisu čistili nogostup odnosno pješački dio 

Tonkovićevog mosta na D1 pa su građani bili prisiljeni pod životnom ugrozom prelaziti 

most po kolničkom dijelu. 

Predsjednik pita što je bilo pitanje jer ovo su iznesene konstatacije pa je Goran 

Glavurtić ponovio pitanje, a to je  što su radili uposlenici LIPE po pitanju čišćenja snijega 

na parkirališnim mjestima koja se naplaćuju. 

Gradonačelnik odgovara kako imamo  4 zone čišćenja plus grad Slunj i imamo 4 

koncesionara odnosno  potpisane ugovore sa njih 4 i smatra da su oni to odrađivali dosta 

dobro, odnosno za razliku od prijašnjih godina, ove godine su  zadovoljni njihovim 

čišćenjem,  mada ima nekoliko mjesta gdje nisu  možda došli na vrijeme, ali ljudi 

shvaćaju kakvo je stanje i nisu baš insistirali na tome da se mora doći  kod svih istog 

trenutka jer je to i nemoguće. Svi imaju naputak da počnu sa ralenjem  kada  visina 

snijega pređe 10 cm i smatra da to  nije loše. Što se tiče samog čišćenja nogostupa, 

prioritet Cesta Karlovac je  da se probiju i pročiste sve županijske ceste kojih  na 

prostoru Grada Slunj ima dosta, a  čiste i Slunj, Cetingrad i Rakovicu i ove godine smo ih 

jedva i dobili da čiste grad, da se nisu javili imali bi velikih problema. Kaže kako im je  

zahvalan  što su prihvatili i javili se na drugi natječaj jer nema kandidata za čišćenje 

snijega, malo tko to želi i ovi koji se javili,  kako su ove godine imali posla, vjeruje da bi  

najradije odustali.  Nastavio je kako nogostupe i parkirališta čisti LIPA, to se čisti ukoliko 

se može, a ako se ne može, čisti se kada bude prilike, ali se najprije čisti ono što se mora 

čistiti, a to je Dom zdravlja, škole, policija, autobusna stanica i to se održavalo dobro. Što 
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se tiče turista smatra kako su i oni  svjesni  da sada u ovim uvjetima nema parkiranja 

gdje hoće već gdje se može, svi trebaju znati  da je nemoguće  svaki dan sve očistiti. 

Ogovorio je g. Glavurtiću kako nije točno da se  4,5 dana ništa nije čistilo,  odmah su  

pokrenute  ralice i dan danas rale po Nikšiću, Taborištu, Kremenu,  Lađevcu,  i dalje 

pokušavaju doći do svih, ne zna da li ima jedan jedini pravac gdje se nije  pročistilo. 

Ponovo je rekao vijećniku Glavurtiću da nema ovlasti šetati  po koje kakvim gradskim 

firmama, vijećnik je, ali takve ovlasti nema.   

Dražen Paulić je,  obzirom ga je  g. Glavurtić prozvao jer je izlazeći van zapalio na 

hodniku i da Vijeće o tome treba raspravljati,  rekao kako je njegov odgovor "to je jad, 

bijeda i čemer". 

Goran Glavurtić  mu odgovara da je  to  protuzakonito djelo prema Zakonu o radu. 

Zdenka Kovačević se nije složila s tim jer svaki poslodavac  propisuje  gdje se smije 

pušiti, što znači da je moguće  i  dopušteno pušenje,  ne zna gdje je vidio interni akt 

poslodavca pa ne može tvrditi, ali dodaje kako Zakon ne zabranjuje nigdje izričito 

pušenje već o tome  postoje akti poslodavca.   

Nikolina Paulić je,  što se tiče zimske službe koju obavlja KD LIPA Slunj, odgovorila  

kako su sav svoj posao  odrađivali u roku i u skladu sa vremenskim nepogodama te kako 

nije bilo  u gradu  niti jedno parkiralište, a da nije  bilo očišćeno. Što se  parkirališnih 

mjesta u Rastokama tiče  iznijela je kako  Ceste Karlovac čiste prometnicu u Rastokama, 

a oni tu  prometnicu onda šire  na parkiralište da se vozila mogu parkirati. Čiste tijekom 

noći, odnosno od jedan sat navečer do 7 sati ujutro,   prvi dan su  čistili snijeg na svim 

parkiralištima, pred DVD-om i na drugim mjestima, ali taj dan nisu širili parkirališna 

mjesta u Rastokama, nego drugi dan navečer odnosno treći dan nakon što su  očistili 

nogostupe na području grada Slunja. Što se tiče naplate parkiranja, turisti su se mogli  

parkirati, parkiranje je  prošireno čak i na šetnicu.  Ponovila je kako su parkirališta   bila 

očišćena tek nakon što je očišćen kompletan grad, DVD, Dom zdravlja, Srednja i 

Osnovna škola, Dječji vrtić, parkirališta u gradu kod BUKa i Centar koja su prioritet i 

nogostupi koji idu prema školi, a tek ona je širenje parkirališnih mjesta u Rastokama. 

Nikolina Požega pita gradonačelnika  misli li on  da bi građani ovog grada trebali 

dolaziti vijećnicima Gradskog vijeća Grada Slunja sa pitanjima i prijedlozima za njega kao 

gradonačelnika i za predstavnike ovog grada i gradskih firmi, gradske uprave,  odnosno 

ne misli samo njima već svim vijećnicima.   

Gradonačelnik  smatra kako  svi vijećnici nisu upućeni u sve pa onda građani koji žele 

neko pitanje postaviti slobodno ga mogu postaviti njemu jer nije on samo ovdje u uredu, 

on je u svagdje u gradu i tko god ga sretne negdje može mu postaviti pitanje. Drugo, 

svakom od vijećnika građani također mogu postaviti, ali pitanje je mogu li vijećnici na ta 

pitanja odgovoriti, vijećnici nisu upućeni u funkcioniranje grada toliko koliko je on 

upućen, ne zna da li će moći odgovoriti kako treba. 

Nikolina Požega pita znači li to da onda oni kao vijećnici  mogu njemu kao 

gradonačelniku  prenijeti pitanje građana tijekom aktualnog sata.  

Gradonačelnik odgovara kako za to  nema potrebe jer je on tu  svakodnevno, ali kaže 

da se može pitanje  postaviti i vijećnicima, a oni ga mogu  prenijeti njemu. 

 

Završetkom "Aktualnog sata" predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje svih  16 

vijećnika i to:  Ivan Bogović,  Zdravko Pavlešić, Diana Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko 

Bosanac, Davor Požega,  Igor Piršić, Dražen Paulić, Ivona Piršić, Dušan Grubor, Hrvoje 

Paulić, Damir Vuković, Zoran Ivšić, Đanluka Obrovac,  Nikolina Požega i  Goran Glavurtić.  

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Ivan 

Požega – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka 

Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,  Ivanka Šebalj – voditeljica 

Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, 

Dragan Smrzlić – direktor Turističkog ureda TZ Grada Slunja, Alen Holjevac – 

zapovjednik DVD-a Slunj i Nikolina Paulić – direktorica Komunalnog društva LIPA d.o.o. 

Zapisničar: Ankica Štefanac.  

Predsjednik predlaže da se  za današnju sjednicu utvrdi dnevni red kakav su vijećnici 

dobili uz poziv te daje isti na raspravu.  
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Na predloženi dnevni red nije  bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga pa je dao isti 

na glasanje.  

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je "ZA" glasovalo svih 16 vijećnika i 

da je Gradsko vijeće jednoglasno za sjednicu utvrdilo ovaj   

 

Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća 

2. Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture u razdoblju 01. 

01. - 31. 12. 2017. godine 

3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2017. godini 

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 

godini na području Grada Slunja 

5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu 

6. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara na području Grada Slunj za 2017. godinu 

7. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2018. 

godinu 

8. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2017. godine 

9. Odluka o izboru članova Savjeta mladih  

10. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću u 2018. godini 

11. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

12. Zaključak o najvišoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže 

Gradonačelnik u 2018. godini 

13. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju tekuće rezerve 

Proračuna  

14. Različito 

 

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 10. sjednice vijećnicima je dostavljen uz poziv. 

Primjedbi nije bilo pa predsjednik daje zapisnik na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika nazočnih na sjednici i predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik sa 10. sjednice održane dana 30. 01. 2018. 

 

2. Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture u 

razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2017. godine 

Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture u razdoblju 01.01. – 31. 

12. 2017. godine vijećnici su dobili uz poziv pa je predsjednik otvorio raspravu, a prije 

toga  čestitao  direktoru na imenovanju i izboru. 

Goran Glavurtić konstatira kako je  jedan od  većih problema, kako se navodi u 

izvješću, sigurnost posjetitelja jer je  most sv. Ivana  pun oštećenja,  odron kod 

restorana "Petro", sanitarni čvor za djelatnike kod ulaza 1 i sl. Drugo, Konzervatorsko 

restauratorski elaborat  za most sv. Ivana napravljen je 2015. godine, početkom 2017. 

predizborno je najavljena obnova istog kroz natječaj promicanje održivog razvoja 

prirodne baštine preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Godinama se, 

kaže,  prikupljala projektna dokumentacija i dozvola za ovaj projekt rekonstrukcije 

mosta, a koliko zna projekt na ovom natječaju nije prošao  pa je pridodan drugom, 

većem  pod nazivom "Vodene tajne Slunja", koji je  pak  prošao 2 od 3 kruga natječaja. 

Stoga pita  gdje je  zapelo,  kada se planira pristupiti obnovi, što se radi po ovom 

pitanju, kao i po ostalim pitanjima vezanim za sigurnost posjetitelja, pri tome misle na 

odrone. Osim toga zanima ih  iz kojeg je razloga izgrađen sanitarni čvor ispod mosta 
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umjesto na ulazu 1 "kod lipe", da li se vodila briga o lokaciji prilikom te odluke u smislu 

ispunjava li na toj lokaciji svoju svrhu postojanja obzirom da na Šetnici, na ulazu 3. 

postoji sanitarni čvor. Smatra da se ovdje ima  još puno toga za reći i pitati kao npr. gdje 

je bio domar u vrijeme kada je počeo padati snijeg, zašto se freza za čišćenje snijega 

kupljena prošle godine nije koristila prvih dana padalina jer šetnica je postala prohodna 

tek četvrti dan. Sve u svemu smatra kako ima  puno pogreški i propusta za koje nitko ne 

odgovara. Jedino  pozitivno u svemu je da je na kraju, s obzirom na okolnosti, ipak 

ostvaren financijski dobitak i da smo napokon dobili direktora Turističkog ureda  te se 

nada da će se neke stvari ispraviti i dovesti u red, kako se ne bi dogodio prošlogodišnji 

scenarij da uđemo u turističku sezonu bez ključne  osobe u radu TZ.  

Gradonačelnik je u vezi izlaganja g. Glavurtića rekao kako je tu  20 pitanja pa se 

izjasnio da  ne želi o tome  raspravljati već poziva vijećnika da  postavi direktno pitanje, 

ne želi prepričavati sve što se događalo. 

Goran Glavurtić   pita što je s mostom sv. Ivana. 

Gradonačelnik odgovara kako je  za most sv. Ivana  prošli puta dao odgovor na što je 

g. Glavurtić rekao da je prošli puta bilo pitanje za kip.   

Gradonačelnik kaže kako je odgovorio i za most, odnosno  što se tiče projekta mosta 

sv. Ivana očekujemo od nadležnih službi izvješće da vidimo da li smo prošli s projektom, 

nada se da će ići u tom pravcu, nada se da će to biti svakog dana jer  već mjesec dana 

govore da bi trebali, ne može ih se  požurivati jer nije u našoj nadležnosti, a kada  

dobijemo tu informaciju da je prošlo ići će se u obnovu tog mosta, mada to neće  tako 

brzo ići jer ima  više predradnji koje treba napraviti  do same obnove. 

Goran Glavurtić iznosi kako je drugo pitanje bilo  vezao za odrone, zanima ga što se 

radi po tom pitanju. 

Gradonačelnik odgovara  da su po tom pitanju odgovorne  Hrvatske  šume,  to je njihov 

prostor i jučer je  razgovarao  kod direktora Uprave jer je u 2 navrata bilo odrona i rekli 

su  da će poduzeti brzo radnje po pitanju zaštite tog prostora, moraju se konzultirati sa 

zaštitarima, pa ne zna što će napraviti, vjeruje  da će ići na postavljanje žičane mreže. 

Goran Glavurtić je kao  treće  pitanje  naveo  sanitarni čvor na ulazu 1. 

Gradonačelnik odgovara kako je na  ulazu 1  kemijski WC,  sanitarni čvor ispod mosta 

napravljen je prije nekoliko godina pa u to ne želi ulaziti. Dodaje kako će biti  novih 

projekata i novih WC-a i kada to bude, sve će biti drugačije, za sada se snalazimo kako 

možemo i s  onim što imamo. 

Nikolina Požega  iznosi da u  Izvješću TZ pod sekcijom 3.1. Upravni odjel stoji 

napomena da je TZ  djelovala bez direktora  od 1. 5. 2017. godine pa ovom prilikom 

pozdravljaju  promjenu koja se dogodila vezano uz direktora TZ, premda im se čini  kako  

je svaki natječaj s razlogom bio izgubljen i više puta ponavljan kako bi možda pravi 

čovjek došao na mjesto direktora. "Iskustvo i struka pokazuju da g. Smrzlić ima visoke 

kompetencije za obavljanje ovog posla te mu čestitamo na odluci da se javi na natječaj, 

prepoznajemo njegovo djelovanje kao pojedinca i napominjemo da će Živi zid kao 

stranka podržavati rad TZ Grada Slunja koji ide u smjeru širenja i poboljšanja kvalitete 

turističke infrastrukture te ćemo svojim doprinosom pomagati ako bude prilike i potrebe" 

istaknula je te se potom osvrnula na  poglavlje 4 – Problematika sustava. Tu se,  kaže, 

vidi da je i dalje velik broj uključenih sudionika i raznih zakonskih odredbi koje otežavaju 

provedbu planiranih aktivnosti te kako je i dalje potrebna dodatna koordinacija svih 

uključenih sudionika za poboljšanje kvalitete sustava.  U sadržaju Izvješća navedena je  

organizacijska struktura i odjeli koji ju  sačinjavaju pa tu  predlažu  Turističkoj zajednici  

da razmotri uvođenje odjela za informatičku podršku ili odjela za informacijske sustave 

kao mjeru unapređenja organizacijske strukture. Osobno je napravila  jedan primjer kako 

bi to izgledalo u sadržaju kad bi se uveo neki informatički odjel pa je to predložila TZ  i 
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dala jedan primjerak gradonačelniku čisto da imaju uvid kako bi to izgledalo, ako budu  

zainteresirani, mogu joj se uvijek obratiti. Navela je samo jedan primjer informacijskog 

sustava za potrebe TZ, npr. TZ ima Odjel naplate pod sekcijom 3.2.  i informacijski 

sustav koji bi pomogao kao potpora tom odjelu naplate imao bi zadatke isto kao i taj 

odjel naplate, takav sustav bi riješio  problem kontrole  posjetitelja koji prave probleme,  

ne poštuju pravila, odnosno to je nešto u čemu tehnologija uskače. Ako bi se  za to  

odlučili riješili bi  problem kontrole, smatra i dodaje kako  Odjel naplate ima zadatak 

prihvata i naplate grupnim posjetiteljima, pružanje informacija vezanih za sustav i ostale 

informacije i kontrolu i nadzor grupa unutar sustava, a ti zadaci bi bili u funkcionalnosti 

nekog aplikativnog softvera odnosno informacijskog sustava kojeg bi taj odjel spajao. 

Pitala je na kraju oko uvođenja aplikacije Visit Ogulin, da li je u realizaciji.  

Dragan Smrzlić se najprije  zahvalio  na potpori, a konkretno što se  aplikacija tiče 

rekao je kako  imaju jednu aplikaciju koju su prošle godine i ostvarili, a to je Vision One,  

vjeruje da je slična ovome što  je rečeno, takvih aplikacija bilo je  više u ponudi i oni su 

izabrali tu i ona  je trenutno funkcionalna. Nadovezao se na komentare vijećnice pa je, 

što se tiče informatičkog odjela o kojem je govorila, rekao kako je imao nešto takvo na 

umu, ali, iskreno, sada imaju nekih većih prioriteta nego to, ali će svakako razmotriti taj 

prijedlog. Potom se osvrnuo  na čišćenje snijega gdje je rekao kako nije istina da 4 dana 

nije očišćen snijeg u Rastokama, od prvog dana prate prognozu, znali su kakva je 

situacija i  njihov kućni majstor je, odnosno odjel za održavanje  bio u pripravnosti i čim 

je počeo snijeg padati  intervenirali su pa su sve grupe  mogle ući u Rastoke. Iskoristio je 

priliku i  zahvalio se i KD LIPA i Cestama Karlovac koji su bili aktivni u čišćenju snijega, 

oni su čak u vrijeme tih velikih  padalina kada su Plitvice bile zatvorene uspjeli svoj dio 

odraditi i to zahvaljujući svima, a i dobroj organizaciji,  tako da niti jedna grupa nije bila 

zakinuta i svi su mogli ući, čak su dobili i veći broj posjetitelja sa Plitvica jer grupe nisu 

mogle  ući na Plitvice. 

Ivona Piršić  čestita g. Draganu na izboru, a njeno pitanje se  odnosi na točku 5. mjere 

unapređenja,  gdje smatra da je sve što je  navedeno  pohvalno, ali nju zanima vrijeme u 

kojem planiraju to  ostvariti pogotovo animacijske programe za koje vjeruje da bi bili 

jako privlačni turistima te Odjel marketinga i prodaje, konkretno pita da li je to u planu 

za ovu godinu ili u nekim narednim razdobljima.  

Dragan Smrzlić odgovara kako im poslovanje najviše ovisi  o projektu "Vodene tajne" 

gdje je TZ partner Gradu u tom projektu, imaju i neke financijske, organizacije  izdatke.  

Čeka se rješenje tog projekta koji je još prošle godine predan, ali još uvijek nije riješen.    

Što se tiče samog animacijskog programa odgovara kako im je  sada možda više 

potreban  odjel marketinga, čak i  odjel računovodstva jer ovaj sustav koji vodi TZ  ima 

jako puno posla i  tu brojke samo rastu  pa im je potrebna  tu stručna pomoć u uredu 

tako da bi im ti odjeli svakako dobro došli i ukoliko  budu  u financijskoj mogućnosti to će  

ove godine realizirati. 

Milenko Bosanac je također čestitao direktoru na izboru i potom pitao kakva je 

upravljačka struktura u TZ,  pita direktora tko mu je  prvi nadređeni,  u kakvim je  

poslovnim odnosima  sa svojim nadređenim tijelima,  skupštinom i  turističkim vijećem te 

u  kakvom je odnosima u odnosu na lokalnu samoupravu, tko donosi glavne odluke. 

Dragan Smrzlić odgovara kako im je  glavno tijelo  Skupština TZ i potom Vijeće TZ, oni 

donose plan i program rada TZ, on kao direktor ga predlaže, sve što radi ide preko tih 

tijela. U dobrim su međusobnim odnosima, a također dobro surađuju i sa Gradom, to je  

jedna simbiozna koja i mora postojati, naglasio je.  

Milenko Bosanac pita znači li to da on ne može  niti jednu odluku donijeti bez 

Turističkog vijeća odnosno Skupštine, ovisno tko ima koje ingerencije. 
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Dragan Smrzlić odgovara da može donijeti neke odluke samostalno, ali sve mora biti u 

programu rada koji se donosi prije početka godine ili se tijekom godine  isti može 

izmijeniti rebalansom.  

Zdravko Pavlešić također čestita novom direktoru, a potom ga pita kakva je  suradnja 

TZ sa Javnom ustanovom Natura Viva, odnosno interesira ga da li oni imaju kakav 

program rada u tom zaštićenom krajoliku jer to je ujedno i urbani krajolik, u njemu se 

ipak mora intervenirati. Sami smo, kaže, svjedoci kako  u zadnjih par godina  Rastoke 

nekontrolirano zarašćuju  sa johom, ne zna se  koliko  joha odnosno njen korijen  ima 

utjecaja na  sedrene barijere pa pita ima li TZ  kakve kontakte sa njima, imaju li oni 

kakve planove radova i kontrole tog nekontroliranog zarastanja Rastoka. 

Dragan Smrzlić odgovara kako su i sa njima u  dobrim odnosima,  surađuju  i za sve 

što rade  u Rastokama moraju  imati njihovu suglasnost. Što se tiče  zarastanja Rastoka 

odgovara kako Javna ustanova ima svoj plan upravljanja značajnim krajobrazom,  po 

tom planu rade, a onda i TZ  pokušava u skladu s tim planom raditi da njihove zakone ne 

narušava. Slaže se da je tu malo  problem jer turizam i  zaštita priroda znaju biti u 

kontradiktornosti,  da bi neke stvari razvili u turizmu možda se šteti nekakvoj zaštiti, 

malo je tu komplicirana situacija,  naveo je to  u izvještaju.  Što se konkretno čišćenja 

vodotoka tiče za to su zadužene Hrvatske vode, odnosno nešto je u nadležnosti Javne 

ustanove, nešto nije, ali uglavnom u suradnji sa Hrvatskim vodama one to rade.  

Anđelka Jurašin Vuković se uključila  po ovom pitanju gdje je naglasila kako Grad svih 

ovih godina insistira i traži od Hrvatskih voda koje upravljaju vodotokom da se to čisti, 

međutim,  sve to dosta dugo traje. Kaže kako su u Hrvatskim vodama jednom prilikom 

rekli da će napraviti jedan cjeloviti elaborat za čišćenje cjelokupnih Rastoka, odnosno 

nisu dale da se neke stvari pojedinačno rješavaju jer  smatraju da ako dirnu negdje u 

jedan slap ili jedno područje, da to može imati utjecaja na drugo. U  zadnje su se vrijeme   

intenzivirali dogovori i nastoji se više utjecati na Hrvatski vode da se konačno  više krene 

sa čišćenjem i izmuljivanjem ispod mosta sv. Ivana što tražimo od 2014. godine. Iznijela 

je kako mještani Rastoka najbolje znaju da je joha ta koja pije puno vode i da se upravo 

zato nekontrolirano širi i Javna ustanova na to treba utjecati, oni za to znaju, ali  

procedura je takva da taj posao mogu raditi jedino Hrvatske vode koje moraju za to 

dobiti odobrenje vezano za zaštitu okoliša, odnosno odobrenje  Županijskog odjela.   

Javna ustanova Natura viva je kao jedno tijelo  koje u tome sudjeluje i kada se sve to 

programski napravi u to se može  krenuti, oni imaju firme koje to rade i taj posao bi se 

trebao odraditi. Dodaje kako je isti posao i sa čišćenjem desne obale Korane u 

Rastokama za koji očekuje da će sa HGSS ili nekim drugim  morati  napraviti. "To je 

procedura, svi su uključeni, ali su Hrvatske vode glavne jer one upravljaju vodotokom", 

zaključila je. 

Obzirom da se nitko više nije javio za raspravu predsjednik je zaključio istu i dao 

Izvješće na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Izvješće o radu sustava korištenja javne turističke infrastrukture u razdoblju 

01.01-31.12.2017. godine. 

 

3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2017. godini 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Slunja u 2017. godini vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednik 

Vijeća o istom otvorio raspravu.  
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Goran Glavurtić je uočio kako je kod javnih površina vidljivo  da većina projekata nije 

provedena, odnosno nije došlo do njihove realizacije,  sredstva za njih nisu utrošena pa 

traži  obrazloženje iz kojeg razloga. 

Anđelka Jurašin Vuković odgovara vijećniku da je u pravu jer su i sami  vidjeli  kod 

izrade  izvješća da ima  dosta projekata za koje ispada da nije na njima rađeno, ali 

rađeno je na dosta njih,  započeli su postupci, ali nije bilo trošenja sredstava, odnosno na 

većini projekata se radilo. Što se tiče projekta "Vodene tajne" čeka se  konačna odluka 

hoće li  projekt proći i tada će se ići  u realizaciju. Za projekt  kupališta i Korane 

podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u 4. mjesecu prošle godine da bi 

lokacijsku dobili u prvom mjesecu ove godine i sada se  kreće dalje u izradu projektne 

dokumentacije. Potporni zid uz objekt DVD-a u Slunju trebao je biti kandidiran na mjeru 

ruralnog razvoja, na kraju su rekli da je to manji projekt koji ne bi prošao pa će se on  

realizirati  vlastitim sredstvima.  

Goran Glavurtić  pita nije li već  izglasano na jednoj od sjednica Gradskog vijeća da će 

potporni zid  ići iz gradskih sredstava. 

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da je, ali je to u programu za 2018. godinu i ići se  

ove godine,  a ovo je Izvješće se odnosi na  2017. godinu.  

Goran Glavurtić dalje navodi kako je  kod  dijela koji se odnosi na nerazvrstane  ceste 

vidljivo  da nisu izvršene planirane rekonstrukcije niti su modernizirane gradske ulice, 

Mrežnička i Stare cesta pa pita iz kod razloga to nije realizirano. 

Anđelka Jurašin Vuković odgovara,  što se tiče Mrežničke da se čekala odluku budući 

da je  to projekt koji je  kandidiran za  sredstva EU i ujedno informirala kako je prije 2 

tjedna odluka  dobivena pa će se  projekt Mrežničke ulice realizirati u  2018. godini. Tu je 

naglasila kako  je kod kandidiranja projekata za sredstva EU problem što ta procedura 

predugo traje,  prođu mjeseci da se ne dobije   odluka da li će nas financirati ili ne.  Što 

se tiče Stare ceste odgovorila je kako je  javna nabava  provedena i kad  dozvole 

vremenski uvjeti ona će ići u realizaciju. Na nogostupu  uz županijsku cestu prema 

groblju se radi,  bili su i dogovori i izlazak na teren,  ali nije bilo  trošenja sredstava.    

Goran Glavurtić pita,  kod dijela koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom 

gdje se išlo  u izmjenu  glavnog projekta odlagališta za što je utrošeno skoro 10.000 kn, 

iz kog razloga je došlo do toga. 

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da se mijenjao glavni projekt, u dogovoru s  

projektantom, u smislu da se  dozvoli fazno rješavanje,  odnosno da možemo dobiti 

uporabnu dozvolu samo za novu kazetu, za novu plohu, a da zasebnu uporabnu dozvolu 

možemo kasnije dobiti sa zatvaranje i sanaciju. Zahtjev je predan  u nadležni županijski 

odjel i sada se čeka  da li će  to dozvoliti ili neće. Što se tiče Pavlovca kaže kako je  

situacija da se čeka izrada plana zatvaranja odlagališta na nivou RH, taj plan će  reći što 

država namjerava sa našim Pavlovcem,  ako ga ide zatvarati  više nema fizičkog 

odlaganja otpada u Pavlovac, ide se u zatvaranje  Pavlovca. Ako se to dogodi smatra da 

će nam se otvoriti veliki  problem odvoženja otpada izvan  područja Grada Slunja. 

Ukoliko se ipak  dozvoli da  i dalje možemo odlagati na Pavlovac tada imamo  obvezu 

otvaranja nove plohe za sanitarno odlaganje otpada. Za sada se  u Pavlovcu otpad odlaže  

na golu ledinu, a toga više nema niti u Europi niti u Hrvatskoj. Dodala je kako su u tom 

smislu veće aktivnosti  gradonačelnika na višim razinama da se tu nešto pokrene i da se 

ide u tom smjeru otvaranja nove  kazete do izgradnje Centra za odlaganje otpada na 

Babinog gori za koji se ne  zna kada će biti izgrađen, boji se da u narednih 5 godina 

neće, a ako se  bude morao otpad odvoziti dalje, to će biti  velika sredstva i veliki 

problem.  

Zoran Ivšić apelira na gradonačelnika  da odustane od sulude izgradnje  zida kod 

gradskog igrališta od 450.000 kn. Po njegovom je mišljenju  to nelogično, ti novci mogli 
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bi se   utrošiti za nešto drugo, umjesto da se  450.000 kn ulupa u nekakav nebitni zid na 

gradskom igralištu za koji ne zna niti čemu će služiti, neka se  ulože novci  u kupalište 

koje  je prava ljetna meka jer  u kupalište nismo ni pipnuli 25 godina.   

Gradonačelnik odgovara kako bi kupalište što se  Grada  tiče već davno bilo uređeno, 

ali je pravo umijeće doći do bilo kakvog dokumenta kada je kupalište u pitanju. Sada  

smo, kaže,  došli do jednog stanja da možemo ići sa projektom, dakle do sada smo cijelo 

vrijeme tražili neke suglasnosti, a sada se došlo do toga da možemo raditi projekt. 

Dodaje kako je on ovdje već 4 godine i već prve godine  se s tim krenulo da bi tek sada 

došli do toga da možemo raditi projekt, a kada ćemo doći do građevinske dozvole, ne 

zna. U proračunu  je predviđeno nešto sredstava, trebat će ih i više, ali se u tom smjeru 

kreće i vjeruje kada dobijemo građevinsku dozvolu da će onda to sve ići brže.    

Zoran Ivšić traži ponovo da se prenamijeni 450.000 kn u nešto razumno, u taj projekt 

kupališta ili nešto drugo, poziva gradonačelnika da ih ne ulupa  u zid pokraj gradskog 

igrališta jer  to je nebulozno. 

Hrvoje Paulić se osvrnuo na javnu rasvjetu gdje kaže da su postavljena  nova  

rasvjetna  tijela u gradu, led rasvjeta što je sve lijepo, ali dodaje kako, na žalost, ima  i 

mjesta gdje nema rasvjete kao npr. na glavnoj cesti iznad pumpe prema Feniksu. Kud 

nema  nogostupa, tud,  kaže,  nema niti 5 nekakvih rasvjetnih mjesta, niti dan danas nije  

očišćen nogostup od snijega, ide se po cesti, po mraku. Zanima ga postoji li  kakva 

mogućnost da se to uvrsti, odnosno da se  postavi  5 rasvjetnih tijela  u pravcu Novog 

Sela jer vjeruje da svi znaju  kakav je tamo usjek na glavnoj cesti.  

Gradonačelnik podsjeća kako je već ranije rekao da se dogovaralo sa Hrvatskim 

cestama oko tog nogostupa dodavši kako je dobio  informaciju da su odabrali  tko će 

raditi projekt (Rijeka projekt), a projekt  sadrži izmjenu i rekonstrukciju prometnice od 

bivšeg Slapa do "Obajdinove okuke", sa  nogostupom. Kada se bude rješavao nogostup 

rješavat će se i rasvjeta, odnosno cijeli potez mora imati javnu rasvjetu. Projekt javne 

rasvjete ide posebno  i Grad je spreman za to.  Grad će u sklopu toga projekta rješavati i 

kanalizaciju koja prolazi kroz centar grada, pa su tu u stvari 3 projekta, tj. jedan projekt 

je kanalizacija, drugi projekt je javna rasvjeta, a treći projekt je rekonstrukcija  ceste s 

izgradnjom nogostupa na cijeloj dionici. Stoga kaže kako se neće ništa  poduzimati dok 

ne krene  taj projekt  Hrvatskih cesta, a   D1 je   u nečijoj drugoj nadležnosti, a ne našoj 

i nada se da će tada biti riješena i sama rasvjeta. 

Hrvoje Paulić  izražava bojazan da će to potrajati još par godina.  

Gradonačelnik misli da ne mora par godina, ali ove godine,  kaže, neće sigurno biti.   

Hrvoje Paulić smatra da se ipak nešto može napraviti, naime na tom potezu  ima 

rasvjetnih tijela  koja su postavljena  u obali, ne zna komu tamo svijetle,  pa bi se te 

lampe  mogle samo okrenuti   prema glavnoj cesti i  u tom smislu sugerira da se to malo  

vidi i ako može da se odradi bez nekih troškova.  

Gradonačelnik vjeruje  da je to izvedivo, vidjet će sa komunalnim redarom i g. 

Bastajom koji održava javnu rasvjetu, a ujedno je pozvao ako gdje ima problema sa 

rasvjetom da se javi pa će se popraviti ono što se može popraviti.  

Kako se nitko više nije javio za raspravu  predsjednik je istu zaključio i potom dao  

Izvješće na usvajanje. 

ZA Izvješće je glasovalo  14 vijećnika dok su 2 vijećnika bila PROTIV pa predsjednik 

konstatira da je Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2017. 

godini. 
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4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2017. godini na području Grada Slunja 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na 

području Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednik Izvješće dao na 

raspravu. 

Goran Glavurtić iz izvješća vidi kako   pod točkom 1. za komunalnu djelatnost odvodnja 

atmosferskih voda  od predviđenih 10.000 kn ništa nije utrošeno, pod točkom II: Za 

komunalnu djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih 

površina  90.000 kn nije utrošeno, za  održavanja javnih površina od planiranih 

1.270.000 kn utrošeno je malo manje od pola, odnosno 464.000, pod točkom IV. 

komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta od planiranih 2.715.000 kn 

utrošeno je tek oko četvrtine, točnije 664.000 kn, pod točkom 5. za komunalnu 

djelatnost održavanja groblja od planiranih 654.000 utrošeno je 348.000 kn,  pod točkom 

6. za komunalnu djelatnost javne rasvjete od 841.000 utrošeno je 742.000 kn. Stoga 

postavlja pitanje: "Gospodine gradonačelniče, di su pare?  Iz kojih razloga nisu 

iskorištena planirana sredstva? Kada mislite provesti ove planove? Što se radili cijelu 

godinu?" Konstatira kako je ovo  izvješće  neprihvatljivo. 

Gradonačelnik mu odgovara: "To vi mislite da je neprihvatljivo, mi radimo onako kako 

možemo jer imamo puno stvari koje se pokrenu, ali ne dovrše." Što se pitanja  di su pare 

tiče, rekao mu je kako se po pare  mora otići negdje drugdje,  preko granice, mi ovdje 

imamo kune i niti jedna kuna  nije zatajena. Zašto se nešto nije napravilo ima 

opravdanih razloga kao npr. za ceste su  sredstva osigurana, ali se nisu mogla utrošiti jer 

je trebalo napraviti projekte, elaborate, provesti  natječaji tako da će se sada u to 

krenuti, a isto tako će se neke stvari po pitanju javnih površina  ove godine odraditi, a 

neke su se već odradile.  Što se tiče groblja smatra da je to dosta dobro, tu se  prate 

planirani  projekti, a dobro ide i s javnom rasvjetom.  Sve ono što nije odrađeno prošle 

godine, u planu je ove godine i već su pokrenute određene radnje da se ove godine ranije 

krene kako bi se to moglo i  odraditi, zaključio je gradonačelnik.  

Kako se nitko drugi nije javio za riječ predsjednik je zaključio raspravu i dao  Izvješće 

na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova 

ZA, 2 glasa SUZDRŽANA i 2 glasa PROTIV usvojilo Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Grada Slunja. 

 

5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu vijećnici su dobili u 

materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić smatra kako se opet  vraćamo na 2005. i 2006. godinu kada je započet 

projekt sanacije odlagališta Pavlovac i kada je Grad Slunj dobio sredstva u iznosu od 

1.400,000 kn pa su sredstva vraćena zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravnih 

odnosa. U  prijevodu, kaže,  imali ste novce od Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju 

odlagališta, niste ih iskoristili. Od tada je prošlo 12 godina,  što se u međuvremenu 

napravilo, pita i dodaje: "Jedna te ista politička stranka je bila na vlasi, jedni te isti ljudi. 

Gdje vam je odgovornost? Što se radili sve ove godine?"  Sada je, kaže, potrebno 

napraviti  sanitarnu kazetu kako ne bi izgubili odlagalište. Kada pogledaju  što je do sada 

i kako napravljeno  po ovom pitanju,  boji se da ćemo izgubiti Pavlovac što je  opet 

neprihvatljivo. Drugo, navodi kako u  ovom Izvješću piše da na području grada Slunja 

nije bilo evidentiranih divljih odlagališta otpada te da su manje onečišćene površine 

sanirane i očišćene. To ne može  prihvatiti iz razloga što su  na jednoj od sjednica u ljeti 
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prošle godine ukazali na 3 divlja odlagališta otpada na području Podmelnice i pita  kako 

nije bilo evidentiranih otpada, što je s divljim odlagalištem otpada u Furjanu. Također 

pita kada se nešto misli učiniti po  pitanju tih  odlagališta jer ih je on na  brzinu nabrojio 

4, a piše da  nije bilo evidentirano ni jedno. Pita što radi komunalni redar po ovim 

pitanjima, što je sa zatvaranjem vrtače ispred Osnovne škole Slunj u koju je bacan 

azbest, a koja i dalje nije ograđena i dalje nema natpis  izvoditelja radova. Pita nije li i to  

onda  divlje odlagalište s obzirom da se na zna  tko tu što odlaže. 

Gradonačelnik smatra,   ako je  konstatirano  da nema većih divljih odlagališta, onda ih 

i nema, a ono što je  bilo na nekoliko mjesta je  sanirano, dodavši da je netko tamo 

bacao otpatke. 

Goran Glavurtić se ne slaže jer tamo ima ormara, frižidera, već mašina, strvina, to 

smrdi  na 200 m, ne može se disati. Na pitanje gradonačelnika gdje je to kaže u 

Podmelnici ispod ceste za vojni poligon. 

Gradonačelnik  mu odgovara da to samo on  tako vidi, osobno je  bio gore sa 

komunalnim redarom, nikakvih ormara nema, ima nešto otpada divljači. Mišljenja je da 

to tamo  odlažu ljudi koji su neodgovorni. Ponovio je kako je odlagalište sanirano, 

djelatnici LIPE su to riješili. Bez obzira što su sada sanirana odlagališta smatra kako će ih 

opet biti dok god bude  neodgovornih ljudi.  Pitao je za Furjan jer ne zna da ima divlje 

odlagalište u Furjanu.  

Goran Glavurtić kaže da je uz cestu i da je označeno. 

Gradonačelnik odgovara kako to nije divlje odlagalište, vjeruje da je kontejner pun pa  

je smeće odloženo uz kontejner.   

Goran Glavurtić dodaje da  to nije kontejner već je hrpa smeća na  zemljanoj površini 

na što se  gradonačelnik nadovezao kako on  više prolazi kroz Furjan,  ali nije  to vidio, 

možda je bilo više smeća, ali u zadnje vrijeme se na to dosta dobro pazi.  Što se tiče 

škole i zaravnavanja vrtače, to je dogovoreno da se ide u tom pravcu, da li se dogodio 

azbest, ne zna, nije vidio,  komadića može biti, ali naglašava kako je  cilj da se to zatvori 

i stoga se  tamo  odlaže građevinski otpad, a odlažu ga oni koji nešto rade na našim 

prostorima. 

Goran Glavurtić ne vidi problem u tome da se  ogradi ta vrtača jer tu su  djeca, tu je 

osnovna škola.  

Na pitanje gradonačelnika što bi napravio od te vrtače kaže  da bi je ogradio da djeca 

ne  upadnu  dolje. 

Gradonačelnik  je na to komentirao da bi po tome vrtača ostala i dalje. Kaže g. 

Glavurtiću kako zna samo prigovarati, a ne zna što bi napravio i poziva ga da nađe 

rješenje što bi napravio pa će se  pokušati to rješenje realizirati.  

Goran Glavurtić smatra kako je svako  gradilište po zakonu potrebno ograditi i staviti 

ploču o izvoditelju radova pa konstatira da se  tu krše zakoni i da tu  komunalni redar ne 

radi ništa. 

Gradonačelnik mu odgovara da   svi rade po zakonu i pita ga je li on taj koji  će sada 

uredovati, ako je, neka ide  kod onih  koji izvode radove pa neka se s njima dogovara  i 

vidi zašto ne rade po zakonu. 

Goran Glavurtić pita gradonačelnika nije li to njegova dužnost. 

Gradonačelnik nije na to odgovorio već je rekao vijećniku kako samo zna  prigovarati, a 

nema pojma kako to napraviti. 

Goran Glavurtić odgovara kako on  ukazuje na njegove  propuste, na propuste 

gradonačelnika kao izvršne vlasti.  

Gradonačelnik se vratio na problem i rekao kako  osobno smatra da treba zatvoriti tu 

rupu jer je velika,  složio  se i  ravnatelj škole da je to preopasno da bude tako, a i 

preružno je jer je blizu centra, pa će se ta vrtača zatvoriti. Da li  unutra ima nešto što ne 
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bi trebalo tamo odlagati,  vjerojatno ima. Dodao je kako je  bio  slučaj da je netko 

dovezao tamo drvenu građu, ali je upozoren na to pa je tu građu odvezao, što znači da 

ima neodgovornih. Uglavnom je cilj da se to zatvori i da se tu stvori jedna ravnica, da ne 

ostane vrtača. 

Milenko Bosanac iznosi kako   unazad 5 godina svake godine provode  kao Lovačko 

društvo  na dan Zelene čiste ili Dan voda  eko akciju, pa to preporuča i g. Glavurtiću.  

Obično ih bude između 30 i 50, pridruže im se i građani i to planiraju  i ove godine  i do 

sada su  očistili sve oko izvora Slunjčice, odlagalište ispod Glavice, odlagalište u Slušnici.  

Ove godine imaju u planu očistiti jedno odlagalište u Grabarju  gdje se skreće na moto 

stazu,  u suradnji sa  DVD-om,  a dolazi i jedna Javna vatrogasna postaja iz Zagreba i 

namjeravaju izvući sve smeće iz koranske strane jer je  dosta  ugrožen sam vodotok 

rijeke Korane. Iskoristio je priliku i pozvao sve građane da se uključe u akciju na taj dan, 

a kada će se održati bit će oglašeno   preko Radio Slunja.  

Drugi se nitko više nije javio za riječ pa je predsjednik zaključio raspravu i dao Izvješće 

na usvajanje.  

Nakon glasovanja konstatira da je Gradsko vijeće sa  14 glasova ZA i 2 glasa PROTIV 

usvojilo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu. 

 

6. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunj za 2017. godinu 

Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara na području Grada Slunja za 2017. godinu vijećnici su dobili u materijalima pa je 

predsjednik o istom otvorio raspravu. 

Goran Glavurtić smatra kako je  ovo  jedino prihvatljivo izvješće danas, sve pohvale 

djelatnicima DVD-a Slunj. Nada se da ćemo jednog dana imati Javnu vatrogasnu 

postrojbu kakvu jedan grad i zaslužuje kao i zgradu sa pripadajućim garažama za vozila 

kako bi bili spremni  na intervencije i u zimskim uvjetima bez straha od smrzavanja vode 

u spremnicima. 

Nitko se više nije javio za raspravu  pa je predsjednik raspravu  zaključio i potom  dao 

Izvješće na usvajanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je u trenutku glasovanja u vijećnici 15 

vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno  usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara  

i provedbi Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 

2017. godinu.   

 

7. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja 

za 2018. godinu 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2018. 

godinu vijećnicima je dostavljen uz poziv pa je predsjednik otvorio raspravu po ovoj 

točki.  

Goran Glavurtić je dao kratak komentar, odnosno smatra da je Plan  odličan i  nada se 

da će se i provesti u cilju prevencije kako bi vatrogasci imali što manje posla. 

Nakon što je zaključio raspravu  predsjednik je dao Provedbeni plan na usvajanje. 

Završetkom glasovanja predsjednik konstatira da je u trenutku glasovanja na sjednici  

nazočno 15 članova Gradskog vijeća i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2018. godinu. 
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8. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2017. 

godine 

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.07. – 31.12. 2017. godine vijećnici su 

dobili u materijalima. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvješću.  

Goran Glavurtić se najprije osvrnuo na navedeno pod  točkom komunalna djelatnost 

gdje gradonačelnik kaže,  što se tiče najma stanova, da Grad raspolaže sa njih 25, za 11 

najmoprimaca dostavljene su opomene zbog neplaćanja,  ovršni se postupak vodi protiv 

2 najmoprimca, protiv 3 je  pokrenut sudski postupak te su u  pripremi  4 nova postupka 

ovrhe. To po njemu znači deložacije, odnosno problem cijele nacije se  uskoro može 

očekivati i kod nas. Pod točkom odgoj i obrazovanje traži se od ravnatelja i pročelnice u 

Županiji koji smjer bi bio dobar da se uvede u Srednjoj školi Slunj. Koji smjer bi bio 

dobar da se uvede u gradu koji svoju budućnost vidi u turizmu i ugostiteljstvu, pita se i 

sam i dodaje kako su najbliže dvije ugostiteljsko turističke škole Korenica i Karlovac. Pod 

točkom turizam kaže se u izvješću da je  napokon nakon 3. natječaja izabran  direktor 

Turističke zajednice koji bi trebao nastaviti sa radom tamo gdje je stao, pa pita  

gradonačelnika nije li to bio njihov   slogan u izbornoj kampanji "Nastavljamo gdje smo 

stali", a gdje  su stali, ne želi  uopće komentirati, samo dodaje kako su nezadovoljni 

građani   ispisali puno fasada u tom smislu počevši od ove zgrade. Postavlja se pitanje, 

kaže,  zašto je direktor TZ prvotno i otišao i  misli da i na to pitanje mnogi znaju 

odgovor. Jednu stvar je  naučio na ovih 11 sjednica Gradskog vijeća, naime, nije uopće 

bitno što piše u materijalima za sjednice, puno je bitnije ono što ne piše, gradonačelnik 

vrlo vješto javnosti izbjegava dati odgovore na pitanja. U tom smislu podsjeća kako je  

kolegica Nikolina vezano uz  izvješće za prvu polovicu prošle godine postavila pitanje oko  

koncerta Thompsona, gradonačelnik se tada nasmijao  i rekao  kako je koncert  bio u 2. 

polovici godine, a sada u izvješću iz 2. polovice uopće nema točke kultura,  i ni "T" od 

imena Thompson iako su više puta  zatražili na uvid račune  koje je platio Grad. 

Gradonačelnik odgovara g. Glavurtiću da bi njemu bilo neprihvatljivo  da je   napisao ne 

zna što i da je  napravio ne zna što. 

Goran Glavurtić pita za odgovor na neka od pitanja, na što se Gradonačelnik  izjasnio 

kako nema što odgovarati. 

Nikolina Požega se osvrnula  na  sekciju  odgoj i obrazovanje u Izvješću gdje stoji  da 

će se u početku 2018. godine održat  sastanak sa ravnateljima OŠ Slunj, Cetingrad i 

Rakovica te ravnateljicom Srednje škole i predložiti najbolje rješenje koji će to smjer biti 

kojim bi se  uveo u Srednju pa ju zanima  jeli obavljen sastanak i koje su odluke 

donesene. 

Gradonačelnik je odgovorio kako je sastanak održan, razgovaralo se, zaključaka ima 

nekoliko pa je pozvao ravnateljicu Srednje škole gđu  Cindrić da se uključi. 

Diana Cindrić je potvrdila da je sastanak održan, na istom je bio gradonačelnik i 

njegova suradnica gđa Dragoslava Cindrić, ravnatelji svih osnovnih škola s našeg 

područja, Slunja, Cetingrada i Rakovice,  ravnatelj sa Plitvičkih Jezera se ispričao, a 

prisustvovali su zamjenici načelnika  susjednih općina. Nije, kaže,  jednostavno niti 

stvoriti uvjete za  školovanje kadrova koji su nam potrebni. Neosporno je, a to je već 

jednom prilikom rekla, da je cilj našeg grada razvoj turizma i za to treba stvoriti stvarno 

dobre materijalne uvjete. Kurikularna reforma se radi na nivou cijele države, činjenica je 

također da turističko ugostiteljska škola u Karlovcu postoji na 50 km od nas kao i  

srednja škola ugostiteljskih smjerova u Korenici. Za sada što Srednja škola Slunj ima i 

kadrovski i materijalno pokriveno su zanimanja koja su također aktualna u našoj županiji 

u području strojarstva, računa se i dalje na  informatiku, odnosno  tehničara za 

računalstvo i smatra da  to zanimanje nikako ne može biti ne zanimljivo s obzirom na 
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današnje potrebe i tržišta rada i  mladih.  Očekuju, uz strojarstvo i odobrenja za dva 

nova zanimanja, a to su bravar i instalater kućnih instalacija u trogodišnjim programima, 

a  za dogodine,  CNC operater i eventualno automehatroničar, za što je potrebno još 

neke materijalne uvjete ispuniti.  Što se tiče ugostiteljstva tu još nisu sigurni, vidjet će 

kako će to ići jer tu je  stvarno potrebno osigurati i materijalne i kadrovske uvjete.  

Istaknula je dalje kako, s  obzirom da je naše okruženje siromašno djecom,  ne mogu  

očekivati neki veliki broj učenika, ali njeno je mišljenje, a nada se da ga i drugi dijele,  da 

Srednja škola u Slunju  treba i  koliko god da ih ima djece, mora im se omogućiti  da bar 

to vrijeme do svoje 18 godine provedu uz roditelje. Činjenica je da  se Srednja škola ne 

može  opredijeliti samo za jedan smjer jer naša  djeca traže i gimnaziju, i ekonomiju, i 

ugostiteljstvo i osobne usluge,  ankete svašta pokazuju. Propitali su, kaže, i gospodarstvo  

i obrtnike s našeg područja, ali malo toga ima što im se sugerira.  

Zoran Ivšić se najprije obratio gđi Cindrić jer smatra da  takvi sastanci i savjetovanja ne 

bi trebali biti bez nositelja nekakve proizvodnje,  tj. bez poduzetnika, odnosno  ne mogu  

4 direktora osnovnih škola i Srednje škole odlučiti koja su zanimanja potrebna u Slunju.  

Njegovo je mišljenje kako, na žalost, više nikakva zanimanja ne trebaju u Slunju, Slunj 

će biti  bez srednje, odnosno  kroz narednih desetak godina neće biti više potrebe za 

srednjom školom kao što trenutno nema potrebe za osnovnom školom npr. u Cetingradu, 

ako bi se baš vodili brojkama, ali to se tako drži na životu, plaća se umjetno da ne umre 

mjesto, ugasili su poštu, ugasit će i školu. Tako će, smatra,  za 10-15 godina biti i kod 

nas jer  nemamo gospodarstva,  nemamo potrebe za zanimanjima. Prošle godine je 

svega troje, četvero  učenika  upisalo smjer  za tehničare za računalstvo. Problem je, 

kaže, demografski u cijeloj državi, a kod nas je još lošije jer ovdje nema  gospodarske 

aktivnosti, nema novaca,  djeca će  za deset godina biti osuđena ići dalje, a koji i  završe 

školu opet će zbog posla ići dalje i mi ćemo  neminovno na ovaj način propasti. Ne slaže 

se kada se kaže da je to tako svagdje u Hrvatskoj pa kao dobar primjer navodi  

Međimursku županiju koja je  pohvaljena i u Europi kao jedna od najpotentnijih županija, 

povukla  je najviše novaca.  Znači,  u Hrvatskoj se može, kod nas se u Slunju nije moglo, 

ne može se i smatra da se neće ni moći. Podsjetio je gradonačelnika kako mu je i prošle 

godine na njegovom izvješću rekao kako on mora pokazati  nama  drugačije kako se živi.  

Tu se prisjetio rasprave o  držanju kućnih ljubimaca, odnosno hoće li se moći držati 7 ili 

15, 20 pasa, a  bavili bi se turizmom, imali bi goste, imali bi novce,  a psi i mačke nam   

letaju po cesti, a ništa se ne radi u tom smjeru. Koliko su krhki ti naši sustavi kaže kako 

se vidi i kod ovog snijega,   jedna vremenska nepogoda i sve se urušava i čišćenje 

snijega i odvoz smeća, djeca ne idu u školu jer kombiji ne mogu do djece. Hvalimo se  

kako je snijeg očišćen, a djeca tjedan dana nisu išla u školu, kaže i nastavlja kako i dan 

danas u OŠ curi voda na glavni ormar od struje i boji se da će tako i biti dok  nekog tamo 

struja ne ubije. Obratio se gradonačelniku riječima: "Vi to morate kao prvi čovjek grada 

promijeniti, morate promijeniti i ljude svoje urazumiti, svoje glasače i članove stranke i 

ne znam koga da se neke stvari moraju promijeniti, način shvaćanja života". Smatra 

kako treba  pogledati kako drugi žive i rade jer  zaostajemo u svemu, po mentalitetu, po 

radnom elanu, po organizaciji, ne zna po čemu sve ne i na kraju krajeva rezultat svega 

toga u Slunju se vidi, podkapacitirani smo po svim pitanjima, brojčanošću, stručnošću, 

infrastrukturom. Razočaran je i kada je u pitanju turizam  jer ne vidi  nikakav silni 

napredak od kada je osnovana TZ,  vidi hrpu djece koja se vrte po tim naplatnim 

kućicama,  u redu je da se studentima treba pomoći da zarade koju kunu, sve to stoji, ali 

opet kada vidi taj prihod 1,6 mil kn i na kraju se od toga sva zarada svede na  200 tinjak 

tisuća kuna, a istovremeno se Rastokama nije vratilo ništa, mada bi trebalo, sve mu to 

onda na kraju dođe smiješno i žalosno. "Imate vi energiju, znam, ali očekivao sam da 

ćete vi biti prvi maneken grada, da ćete neke stvari urediti  onako kako je kod vaše kuće 
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uređeno i  tako isto dokazati nama drugima da i mi nešto moramo promijeniti ako ćemo 

u taj turizam" naglasio je g. Ivšić. Spomenuo je dalje i  gospodarsku zonu gdje kaže kako 

nam vrijeme  prolazi, novci nam prolaze kroz ruke, samo se priča o projektima, biti će, 

pa neće biti, a  na kraju nismo  odradili poduzetničku zonu, nismo uredili niti kupalište. 

Da smo uredili  zonu možda bi se netko i pojavio jer, činjenica je, da se sada netko 

pojavi, nemamo ništa spremno, a to sve traje tako već  godinama, desetljećima. Prošlo 

je njegovih 25 godina u Slunju, ništa se nije promijenilo i kada  pogleda  stare 

razglednice iz 1995. i Slunj sada vidi samo  malo novih fasada od obnove, ali su ulice 

puno praznije pa nastavlja: "Nemojte se ljutiti, ja to moram reći, vi ste sada u biti 

napunili pun mandat i malo više, ja da vam budem iskren ne mogu biti zadovoljan, od 

vas sam očekivao više kao pobjednika, poštujem pobjedu, sve u redu, dvostruku 

pobjedu, ali to sve ne ide, kako se meni čini, ali drugi šute, netko iz interesa, netko iz 

koristi, netko iz straha, nekoga ne zanima, ali kako se meni čini Slunj ne ide u dobrom 

smjeru, Slunj je sve manji, sve prazniji, sve jadniji, škola nam je sve jadnija, djece nam 

fali i u nogometnom klubu i u rukometnom zato što ih nema, nema bazena, sve su priče 

za malu djecu. Demografska obnova je razvoj, zapošljavanje i lova i to je to, gdje nema 

proizvodnje, nema ni života, to je tako i  bio ja u pravu,  bio u krivu, morao sam to reći, 

nemojte mi zamjeriti" 

Gradonačelnik  na izlaganje g. Ivšića kaže kako nema posebno što dodati, smatra da je 

g. Ivšić  pesimista i nastavlja: "Moraš shvatiti da ovo nije Međimurje, moraš shvatiti da 

smo mi u Slunju, da smo u izolaciji kad pogledaš prometno, kad pogledaš kako god 

hoćeš, mi smo tu gdje jesmo, ali ne smijemo se predati. Na ovaj način kada bi radili i 

živjeli kako ti misliš i vas možda još par, tu bi se onda odmah trebalo pokupiti i otići 

odavde. To nije tako, ima tu i perspektive, treba se uhvatiti posla, a ne pametovati". 

Zoran Ivšić  odgovara gradonačelniku  da je onda  trebao napisati u  izvješću sve što 

treba.  

Gradonačelnik kaže da pusti izvješće, složio ga je tako kako je, ali  kada je posao u 

pitanju kaže kako bi  volio da osobno vidi što je to, što se tu radi i na koji način se radi. 

Da bi se došlo samo do jednog projekta ide se desetak puta u Zagreb jer novce gotove 

za projekte nemamo, i na kraju ga još ne riješiš. Volio bi i sam da gospodarstvenici 

dolaze, da proizvodnja cvijeta, ali trenutno ovdje gospodarstvenici ne žele doći, ali to ne 

znači  da se  neće i događati. "Dakle, mi moramo biti uporni, mi živimo tu gdje živimo, 

osobno smatram da ću tu i umrijeti, tu ću živjeti, a vjerujem i ti, treba gledati u 

budućnost, a ne biti tako pesimista, po tebi ne valja ništa, ali mogu ti reći da u prosjeku 

dosta dobro živiš. Znači nije da nam je baš tako loše, ima ih koji su u problemima koji 

žive dosta siromašno, ali i tu ima neka rješenja, grad stoji iza svih naših građana", 

naglasio je gradonačelnik. Više se u izvješću bazirao na  rad djelatnika uprave jer želi 

dati do znanja da ovdje svi rade, radi se na puno projekata, na puno stvari, ako bi bilo 

što  htjeli moramo za to imati projekte, a doći do projekta je jako teško. Rekao je kako 

smo danas dobili jednu građevinsku dozvolu za cjevovod Kremen – Gornja Glina,  druga 

bi treba doći za koji dan, a to se čekalo  4,5 godina, g. Bogović je počeo taj projekt i tek 

danas je stigla. Na žalost je to tako, ali se zbog toga ne odustaje od projekata, osobno će  

odraditi svoj mandat sigurno i gledat  da bude što bolje svima nama u Slunju, optimista 

je i  smatra da svaka grana u Slunju ima perspektivu pa i gospodarstvo i ove godine će 

se  razgovarati i po pitanju industrijske zone,  ići će se i u tom pravcu, a  koliko će biti 

uspjeha, ne zna. Volio bi, kaže,  da dođe gospodarstvenik i želi otkupiti zemljište danas, 

a ima ga i  privatnog i gradskog, sigurno bi se  odmah založio da  dobije svu 

infrastrukturu koja mu treba,  sve bi preusmjerili u tom pravcu, išli bi na rebalans i 

osigurali to što treba jer tako je to postavio  i tako će to biti dok on bude ovdje.   
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Zoran Ivšić odgovara gradonačelniku da je sam rekao   da to traje godinama pa smatra 

da je sve trebalo pokrenuti  još  pred 4 godine da bi možda sada bilo pri kraju jer ako se 

netko i pojavi, neće sigurno  čekati 4 godine da mi nešto tu izmanipuliramo, da se 

dogovorimo, otkupimo  zemljišta, boji se da od toga nema ništa. Njegovo je mišljenje da 

moramo imati sve spremno i još se moliti, ne zna komu, Vladi, dragom Bogu da nam 

netko dođe tu. Nitko više ne spominje poduzetničku zonu i otkup zemljišta i o tome se 

više ne priča. Ne kaže  da je to jedino rješenje, ali smatra da masu stvari, pogotovo što 

se tiče turizma i nekih lokalnih odluka gdje sve možemo riješiti sami, gdje nam  ne 

trebaju projekti, ni dozvole, to su naše odluke,   koje vrlo jednostavno  možemo riješiti 

sami. 

Na pitanje Gradonačelnika  što je to gdje  možemo sami riješiti Zoran Ivšić odgovara 

npr.  kupalište.  

Gradonačelnik je pojasnio kako možemo  imati kupalište, ali ne možemo ništa raditi bez 

projekta, ne smijemo, tek kada se  dobije dozvola onda će  projekt ići.  

Hrvoje Paulić pita što sadrži taj projekt za kupalište. 

Gradonačelnik odgovara da sadrži sanitarni čvor, jedan prostor gdje će biti ugostiteljski 

objekt, u produžetku prostorija za rafting, otvorenu binu za razna  događanja, boćalište, 

igralište za odbojku na pijesku, dječje igralište, stepenice, dok je na drugoj strani  

vidikovac, rampa za invalide, parkiralište, sjenice kao i  uređenje samih obala. 

Hrvoje Paulić je na to komentirao kako je gradonačelnik tu naveo puno  stvari koje bi 

se mogle napraviti, a neke su i napravljene na volonterskoj bazi kao npr.  rampa za 

invalide,  odbojkaško igralište,  nadstrešnice su odrađene,  tako da smatra da se neke 

stvari mogu  odraditi bez projekta. 

Gradonačelnik odgovara kako se dolje na zaštićenom krajobrazu gdje su i Hrvatske 

vode  i zaštitari ne može okrenuti bez dozvole, a da netko od njih želi  sve bi mogli 

zatvoriti, od odbojkaškog igrališta, rampe za invalide koja ne udovoljava nikakvim 

uvjetima, mora imati  atest i dr. Kaže kako se mora na Korani urediti obala, odnosno 

treba  kamen  koji je s kamiona bačen u vodu  vratiti  da stabilizira obalu,  a za to 

trebamo imati elaborat, dozvole jer da ne moramo već bi  sve to bilo napravljeno,  

napravio bi to  g. Bogović  dok je bio. 

Predsjednik je potvrdio kako svaki objekt mora imati građevinsku dozvolu, mora nakon 

izvedenih radova dobiti uporabnu dozvolu da bi se legalno mogao koristiti, a sve  što je 

dolje napravljeno dobrim dijelom  je improvizirano. Što se  rampe tiče kaže "daj bože da 

se nikome ništa ne dogodi".   

Nikolina Požega se osvrnula na sekciju  turizma gdje je gradonačelnik naveo kako se  

unazad par godina  vidi velik napredak u ponašanju turista, a u Izvješću TZ  je bilo  

suprotno, odnosno  da je to veliki problem. Zna da uvijek postoje dvije strane, jedni 

slušaju, drugi ne, jedni poštuju, drugi ne pa je  rješenja za to i dala  pod tom točkom, 

odnosno smatra da to rješava tehnologija.  

Gradonačelnik se složio da je  tehnologija  unapređenje, ali je naglasio kako je, u 

odnosu kada je  došao i što se tada događalo s autobusima i Rastokama,  sada  mila 

majka. 

Nikolina Požega je sugerirala da se malo  više usuglase  ta izvješća. 

Gradonačelnik smatra da  se ne treba  ništa usuglašavati, TZ sigurno ima  problema,  

bit će ih uvijek jer će uvijek biti   onih koji će nastojati proći kroz Rastoke besplatno, 

takve zavrzlame najviše rade vozači i njihovi vodiči  da bi ostavili više novca za sebe.  

Diana Cindrić se vratila na riječi g. Ivšića, nada se da neće tako biti kako on govori, 

ipak razmišlja optimističnije i vjeruje  da će Srednje škole biti,  nismo jedina zemlja na 

svijetu koja ima manje djece, škole postoje i za manji broj djece. Smatra  da je bitna 

kvaliteta  i postojat će centri kompetentnosti, npr. Tehnička će škola u Karlovcu biti 
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opremljena ful i  naša će djeca moći ići tamo na neke dijelove nastave. Što se tiče 

tehničara za računalstvo složila se da je  jako slab interes bio ove školske godine, čak su  

mislili da neće  imati razredni odjel, ali Ministarstvo je, vidjevši sve okolnosti,  dozvolilo  

da i taj  razredni odjel ide. Dodala je kako se  na programima  radi pa je tako  novi 

program  za tehničara za računarstvo  izvrstan, puno drugačiji nego stari program,  a to 

je mišljenje kolega te struke koji ga hvale ne samo u našoj školi nego i u drugim 

školama. Ponovila je kako se poduzimaju radnje, idu po  školama i traže da se održavaju  

roditeljski sastanci po osnovnim školama na kojima su i djeca i roditelji.  Zna da  ne 

mogu dobiti puno djece,  ako  80 djece ima u svim školama koje gravitiraju prema njima, 

mogli bi  dobili  50 ili 70%  jer  drugi imaju interesa za druga zanimanja. 

Zoran Ivšić pita  da li su  možda u prošlosti probali izanalizirati koliko se djece koja su 

završila za računalnog tehničara u Slunju zaposlilo  u svojoj struci odnosno da li  znaju  

gdje radi njih 80%, dodavši kako  rade u HS-produktu. Smatra da bi bilo bolje da  imaju  

CNC, ali u dosluhu ili dogovoru s ljudima koji se bave  takvim poslovima. Zna da je teško 

nekome odrediti  koji smjer da odabere, ali smatra da u Slunju više takav smjer ne treba, 

to nema smisla.  

Diana Cindrić odgovara da zna i dodaje kako većina djece upisuje fakultete, a to je jako 

težak i zahtjevan program, to je program kao gimnazijski, matematika se razlikuje u 

20% gradiva u sve 4 godine. Program kao takav  daje prednost za upisivanje tehničkih 

fakulteta jer gimnazija je gimnazija, opće znanje i u tom smjeru govori, ne zapošljavaju 

se jer tržište rada ne poznaje to zanimanje, ali nada se da će ga uvrstiti. 

Zoran Ivšić se također nada  da će biti bolje, da će biti puno više djece, nije  pesimist 

nego  realist koji komentira trenutnu situaciju.  

Predsjednik Vijeća se kratko uključio te rekao kako se oduvijek  sa poduzetnicima 

razmatralo i razgovaralo  i njihovo se mišljenje uvažavalo pogotovo kroz deficitarna 

zanimanja pa su  iz proračuna  godinama osiguravane stipendije za deficitarna 

zanimanja, ali, na žalost,  nije bilo interesa za to. Sigurno da je to jedan opsežan posao i 

sigurno da će tu biti  uvijek problema, ali vjeruje da se čini ono što će biti najbolje za sve 

nas ovdje. 

Zoran Ivšić dodaje kako je  kod nas  najveća firma, odnosno firma  koja najviše 

zapošljava Kordun, a  nemamo trgovački smjer.  

Diana Cindrić mu odgovara kako je trgovaca na burzi suficit. 

Zoran Ivšić je na to dodao kako je svega  na burzi suficit. 

Predsjednik smatra kako nema potrebe ići dalje u rasčlambu, odnosno da nije  ni toliko 

bitno koji smjerovi jesu osigurani u Srednjoj školi već je bitan interes za pojedine  

smjerove. Pitanje je,  ako bi i  imali neke od danas navedenih smjerova, da li bi bilo 

interesa za upis, ali vjeruje da se godinama ozbiljno na tom radi i nada se da će to biti 

bolje. 

Đanluka Obrovac se također  nadovezati na obrazovanje, o tome je već  i  pričao i bez 

obzira što je puno toga  već rečeno od ostalih,  smatra da  moramo biti oprezni. Naime, 

imamo tehničare za računalstvo i situacija je takva kakva je, ali je gđa Cindrić govorila o 

strojarstvu pa smatra da bi opet otvarati smjer koji ne pokriva tu struku u Slunju  bio 

promašaj samo s druge strane. Sam  je te struke,  išao je u školu u Karlovac, tamo radi i 

studira, radi tamo jer nema mogućnosti ovdje raditi, odnosno mora tamo raditi da bi 

radio u struci koju je završio. Smatra kako je turizam  taj na koji se trebamo bazirati 

odnosno turistički smjerovi koji bi donekle pokrili taj kadar. U konačnici je dobro što je  

problem  shvaćen i što se ide  u rješavanje  problema pa se  nada  da će posljedica biti 

što manje, ali ipak se boji  kako će kroz koju godinu  sve to biti puno lošije. 

Diana Cindrić je odgovorila kako je  strojarstvo  zapošljivo pa je  čudi što vijećnik  kaže 

da nema posla jer ima ga u Karlovcu,  Karlovac nije  daleko. Što se turizma tiče odnosno 
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ugostiteljskih zanimanja ima podatke iz škole u  Korenici pa je samo kratko iznijela kako 

za  konobara nema interesa, za kuhara još da, ali za konobara ne, sve se može vidjeti  

na web stranicama tih škola koliko imaju upisanih učenika, pa ne zna koliko bi to nama 

donijelo. 

Đanluka Obrovac je,  što se tiče strojarstva i Karlovca i firmi, rekao kako oni pokrivaju 

donekle ljude koje školuju za to,  međutim, to da se u Slunju otvori, ljudi koji bi ovdje bili 

školovani morali bi ići u Karlovac raditi. Što se tiče  turizma,  Korenice, gore je turizam i   

dobili su da im treba slastičarstvo pa je otvoren  smjer za slastičare jer im to treba i to je 

logično i to je ok, ali ne zna za područje Slunja. 

Diana Cindrić odgovara kako za svako obrtničko zanimanje treba licencirano radno 

mjesto da  učenici vrše praksu koja traje  900 sati godišnje, u Slunju  imamo jednog 

slastičara, znači na jednog licenciranog ide 3 učenika i to je stop. 

Đanluka Obrovac pita što bi se dogodilo npr. sa strojarstvom, za 3 godine imamo 20 

strojobravara i što onda s njima ili tehnički smjer računalni tehničar za strojarstvo, što bi 

radili tu. 

Diana Cindrić kaže kako bi ta rasprava mogla dugo trajati, a predsjednik dodao kako 

misli da smo o tome već govorili, stvar je potrebe i potražnje, ne znači da ono što se 

osigura da će se i konzumirati i koristiti ovdje, a uz sve to, tu  je i stvar osobnog izbora. 

Damir Vuković se također uključio  iznijevši kako se jednim dijelom slaže i sa kolegom 

Ivšićem i kolegicom Dianom i kolegom Đanlukom. Slaže se i da bi  bilo  lijepo da je ovdje 

kao u Međimurju, često je tamo i zna kakva je situacija, tamo je u svakoj drugoj kući 

obrtnik, svi rade, fasade i dvorišta su uređena. Mišljenja je kako  mi nemamo radne 

kulture u Slunju, traže  se radnici, nema ih, a neki su na burzi  10 godina, ne žele raditi i 

teško se može naći kvalitetan radnik.  Pita kolegu Glavurtića koliko ima radnog staža.  

Kod nas  u Slunju je, smatra,  najveći doseg ući u policiju, što je žalosno, nema 

poduzetničkog duha, ljudi nemaju želje da uđu  u posao bez ičega ili s malim sredstvima, 

a sada ima nekih poticajnih sredstava i može se  nešto napraviti,  ali ljudi to ne žele, boje 

se, a s druge strane kukaju. Kaže kako je puno  ljudi otišlo van pa garantira da će se  

80%  njih vratiti  natrag jer  Hrvatska je zemlja u kojoj se malo radi, a puno se ima, toga 

nigdje nema, u Njemačkoj se radi  od jutra do mraka, dobije se plaća, ali će to sve 

koštati pa kada zbroje  što na kraju ostane, vratit će se.  Zato je optimističan i bez obzira 

što je kolega Ivšić rekao stanje kakvo je ipak smatra da treba na sve to gledati  

optimističnije, treba ulagati u budućnosti, treba raditi i svojim primjerom pokazati da se 

može. Osobno je pokazao  da se može, da ne treba čekati da  netko nešto nekome dade, 

trebaš to sam stvoriti a za to je bitna  radna kultura i bitan je poduzetnički duh, u to 

treba ulagati, a koji smjer,  ne zna, svatko sebe treba negdje naći. 

Predsjednik je na ovo komentirao kako je  dobro  da se  netko i sa poduzetničke strane  

uključio u ovu raspravu i rekao razmišljanje i druge strane uključene u ovaj problem. 

Goran Glavurtić  je na pitanje g. Vukovića odgovorio da  ima 6 godina radnog staža, od 

toga nula dana u Slunju,  da se više puta  javljao na natječaj za turističkog informatora 

npr. u gradu i na svjedočanstvo više ljudi gradonačelnik je pocijepao njegovu  zamolbu 

za posao, zato danas i sjedi ovdje. 

Predsjednik kaže kako  treba biti uporan i posla će biti, posla će se naći kao što je rekao 

g. Vuković. 

Nikolina Požega je dodala  kako treba stvoriti jednake uvjete za sve. 

Gradonačelnik je odgovorio g. Glavurtiću da on  sigurno ničiju zamolbu nije pocijepao, a 

da li se raspravljalo o nekoj zamolbi, ne sjeća se, kaže da je moguće. Ne sjeća se niti da 

je  g.  Glavurtić  negdje bio kandidat, a da je on to razmatrao, ako je u pitanju TZ i  

informator o tome zna  direktor TZ,  tražili jesu i primili  onoga tko je u tom trenutku bio 

najbolje rješenje. Obratio se direktno g. Glavurtiću, odnosno na njegov odgovor da  ima 
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nula dana u Slunju, odgovorio da će na ovaj način, kako se ponaša, to tako i ostati jer   

ne zna gdje se nije  zamjerio i ne  zna na koji način će  i dobiti posao kada nije  

zainteresiran,  njegove struke treba,  djelatnika turističkih treba dosta, ako ništa drugo 

ima u ugostiteljskim objektima bar najmanje 100-tinjak radnih mjesta i  sigurno je sada 

potreba za 20-tak radnika. Smatra, ako bude tako nastupao  kao i do sada,  

najvjerojatnije će biti odgovor ne, a privatnici s druge strane  sami  odlučuju koga će 

primiti. 

Predsjednik predlaže da se zaključi rasprava, jer dotaknuli su kroz raspravu niz točaka 

pa potom daje Izvješće  na glasovanje.  

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova 

ZA, 2 PROTIV i 5 glasova SUZDRŽANIH usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika za 

razdoblje 01.07.-31.12.2017. godine. 

 

Nakon ove točke  Damir Vuković je, ispred Kluba vijećnika SDP-a  zatražio je stanku od 

10 minuta koju je predsjednik Vijeća i odobrio. 

 

9. Odluka o izboru članova Savjeta mladih  

Za ovu točku dnevnog reda vijećnici su neposredno pred sjednicu dobili Izvješće o 

rezultatima javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih. 

Predsjednik Vijeća potom je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Milenka 

Bosanca da podnese izvješće Odbora. 

Milenko Bosanac je podnio Izvješće Odbora za izbor i imenovanje koji se  sastao  

neposredno pred sjednicu. Odbor je konstatirao da je raspisan  javni poziv, da je isti 

objavljen na web stranici i na oglasnoj ploči grada,  da je rok za dostavu prijedloga bio 2. 

ožujka, da su u roku  zaprimljena 2 prijedloga, prvi  prijedlog Živog zida i drugi GO HDZ-

a, da je Odbor  izvršio pregled dokumentacije i konstatirao da su prijedloge  podnijeli 

ovlašteni predlagatelji, da je svatko  predložio 5 kandidata i zamjenika, da svi kandidati 

udovoljavaju uvjetima u pogledu propisane starosne dobi i stoga predlaže Gradskom 

vijeću da se pristupi glasovanju.  

Predsjednik potom poziva pročelnicu Zdenku Kovačević da  pojasni vijećnicima 

proceduru glasovanja. 

Zdenka Kovačević je upoznala Vijeće kako je, prema  Zakonu o savjetima mladih i 

Odluci o osnivanju savjeta mladih Grada Slunja iz 2014. godine,   glasovanje tajno i isto 

se provodi na način i po postupku kako je to propisano Poslovnikom Gradskog vijeća. 

Dodala je kako je pripremljeno  16 glasačkih listića jer je 16 vijećnika, na glasačkim 

listiću su kandidati navedeni abecednim redom kako to stoji u poslovniku, svaki vijećnik  

može zaokružiti  najviše  5 kandidata, svaki broj iznad toga je nevažeći. Na  glasačkom 

listiću su navedeni kandidati i njihovi zamjenici. Nakon što se završi sa glasovanjem,  

pokupi će se glasački listići i  predsjednik Vijeća će utvrditi rezultate glasovanja 

prebrojavanjem i potom  objaviti rezultate.  

Nakon toga su vijećnicima podijeljeni glasački listići. 

Završetkom glasovanja i nakon što je prebrojio glasačke listiće predsjednik Vijeća iznio 

je rezultate glasovanja. Prvo je konstatirao da su svi glasački listići važeći, a potom je 

iznio da je kandidat  ANTONIA BUTINA (Živi zid) dobila 7 glasova; JOSIP CINDRIĆ (Živi 

zid) 7 glasova; INES KATIĆ (GO HDZ) 8 glasova; MATEA OBAJDIN (GO HDZ) 9 glasova; 

MATEA PALAVRA (Živi zid) 7 glasova; DANIJEL POTNAR (Živi zid) 6 glasova; MIRELA 

POŽEGA (GO HDZ) 9 glasova; ANTONIJO PUŠKARIĆ (GO HDZ) 9 glasova; ANTONIO 

STIPETIĆ (GO HDZ) 10 glasova; IVANA ŽALAC (Živi zid) 6 glasova.  

Temeljem iznesenih rezultata glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće u 

Savjet mladih izbralo slijedeće članove: Antonija Stipetića (zamjenik: Josip Obajdin); 
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Mateu Obajdin ( zamjenik: Matej Medved); Mirelu Požega (zamjenik: Matej Plivelić): 

Antonija Puškarića (zamjenik: Mario Bogović) te Ines Katić (zamjenik: Antonio Paulić). 

 

10. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću u 2018. godini 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću u 2018. godini vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Odluku na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova 

ZA i 2 glasa PROTIV usvojilo Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeće u 2018. godini. 

 

11. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih 

priznanja 

Predsjednik poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da iznese prijedlog novog 

člana Povjerenstva umjesto preminulog g. Nikole Živčića. 

Milenko Bosanac ispred Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se na upražnjeno 

mjesto od građana imenuje g.  Nikola Tomašević.  

U raspravu se uključio Goran Glavurtić i pita, a to ga, kaže,  muči od konstituirajuće 

sjednice,  ako je Živi zid na lokalnim izborima dobio 2 vijećnička mjesta u Gradskom 

vijeću koje ima 15 vijećnika, ali je prošireno na 16 vijećnika zbog vijećnika ispred 

nacionalne manjine, kako to da nije dobio 2 mjesta u gradskim odborima koji inače 

ukupno broji 15 članova. Zanima ga kojom metodologijom se to  razdijelilo i kako to da 

drugom vijećniku Živog zida nije pripalo niti jedno mjesto u gradskim odborima. 

Zdenka Kovačević  odgovara da joj  nije  jasna logika njegove  raspodjele mjesta i 

dodaje kako  nema pisanog pravila na koji se način dijele mjesta u odborima.  

Goran Glavurtić misli da postoji u Zakonu o lokalnim izborima, odnosno on je  jednako 

proporcionalan rezultatima lokalnih izbora. 

Zdenka Kovačević kaže kako Zakon o lokalnim izborima ne uređuje sastav radnih tijela 

predstavničkih tijela, u  konkretnom slučaju radnih tijela Gradskog vijeća. Što se 

konkretnog Povjerenstva tiče,  Odlukom o dodjeli javnih priznanja  popisano je tko čini to 

povjerenstvo,  Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 5 članova koji se 

biraju iz reda članova Gradskog vijeća, uglednih građana i javnih djelatnika s područja 

Grada, predsjednik Povjerenstva je predsjednik Gradskog vijeća, zamjenik je 

gradonačelnik, a najmanje 3 člana bira se iz redova Gradskog vijeća. Dosadašnji sastav 

Povjerenstva koje je izabrano prošle godine je slijedeće: Ivan Bogović, predsjednik, Jure 

Katić – zamjenik predsjednika, Davor Požega, Milenko Bosanac, Damir Vuković, Mile 

Pecić i pok. Nikola Živčić koji je bio  iz reda predstavnika uglednih građana i javnih 

djelatnika grada. 

Predsjednik smatra da ne treba ići u raspravu za nešto što je već bilo, sva radna tijela 

su izglasana od strane Gradskog vijeća i prije glasovanja je provedena rasprava o 

svakom odboru i tada je bilo prilike za raspraviti, predlagati, prihvatiti ili ne prihvatiti.  

Činjenica je, kaže,  da su ovo legalna radna tijela, a u ovom ima potreba za jednu 

izmjenu, prijedlog je iznesen pa poziva da se  vrate  na tu točku dnevnog reda i ujedno 

pita ima li drugih prijedloga.  

Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjednik dao  na glasovanje prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje kojim se g. Nikola Živčić razrješuje dužnosti člana Povjerenstva, a g. 

Nikola Tomašević imenuje za člana Povjerenstva. 
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Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće, prema 

iznesenom prijedlogu, sa 14 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijelo Odluku o izmjeni 

Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. 

 

12. Zaključak o najvišoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno 

raspolaže Gradonačelnik u 2018. godini 

Zaključak o najvišoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže 

Gradonačelnik u 2018. godini vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Zaključak na usvajanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 14 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Zaključak o najvišoj pojedinačnoj vrijednosti imovine 

kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2018. godini. 

 

13. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju tekuće 

rezerve Proračuna  

Izvješće Gradonačelnika vijećnici su dobili u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednik dao Izvješće na glasovanje. 

Glasovalo je svih 16 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

donijelo Zaključak o usvajanju Izvješće Gradonačelnika o korištenju tekuće rezerve 

proračuna. 

 

14. Različito 

Goran Glavurtić predlaže za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća da se uvedu neki novi 

odbori u Gradu Slunju. Dao je primjer kako Karlovačka županija ima odbor za 

gospodarstvo, razvoj i obnovu,  za turizam, poljodjelstvo i šumarstvo, socijalnu politiku, 

prostorno uređenje, predstavke i pritužbe, zaštitu ljudskih prava, obrazovanje i td, Grad 

Duga Resa ima 8 odbora, Ogulin 6 odbora, Karlovac 12, a Grad Slunj 4 plus Povjerenstvo 

za dodjelu javnih priznanja, znači 5, a 16 vijećnika. Predlaže da se za slijedeću sjednicu 

pokrene pitanje osnivanje jednog od predloženih odbora kao što su na razini KŽ. 

Zdenka Kovačević  pita s kojim zadacima, odnosno što bi radili ti odbori, ne postoji 

odbor samo zbog odbora. 

Goran Glavurtić kaže kako se može osnovati  npr. odbor za predstavke i pritužbe 

građana, toga nemamo, a imaju ga svi gradovi u KŽ. 

Ivanka Magdić  iznosi  kako nemamo predstavki i pritužbi pa ne zna zbog čega bi 

trebali imati odbor na što je Hrvoje Paulić dometnuo, ako bi imali odbor, možda bi bilo i 

predstavki. 

Goran Glavurtić dalje predlaže da možemo imati odbor za  turizam jer grad smo koji se 

planira razvijati u smjeru turizma pa zašto ne bi imali odbor za turizam 

Predsjednik odgovara kako imamo  Turističku zajednicu, Vijeće TZ, Skupštinu TZ. 

Konstatira kako su primjedbe vijećnika   primljene na znanje  pa se mogu razmotriti za 

neku od slijedećih sjednica 

Goran Glavurtić dodaje kako od svih nazočnih vijećnika, a  svi su u nekim gradskim 

odborima ili tijelima, ili turističkim vijećima, nadzornim odborima i td., članovi Živog zida, 

osim  Nikoline Požege koja je u Odboru za statut i poslovnik,  se ne nalaze niti u jednom 

od onih koji su nabrojeni.  

Predsjednik ponavlja kako neka tijela, odnosno odbore imamo, neki radi neovisno o 

radu Gradskog vijeća, gradske uprave, dakle prostora za političko, gospodarsko, kulturno  

i bilo koje drugo djelovanje ima i svatko sebe može negdje naći,  a prijedlog vijećnika je 

primljen na znanje  pa se može to  na nekoj od slijedećih sjednica i raspraviti.  

Zoran Ivšić  je iznio kako niti on nije  u nijednom odboru, ne treba za tim plakati jer to i 

nije  baš bog zna što. 

Damir Vuković pita za aneks ugovora sa Kordunom, pita gđu Kovačević za članak 2. 

odnosno ne zna je li dobro shvatio da se ovime  korisnik koncesije obvezuje  u 
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koncesijskom dobru započeti s obavljanjem djelatnosti za koju je koncesija dana 

najkasnije do 8. veljače 2023. godine. Pita znači li to  da oni do tada moraju  napraviti 

cijeli kompleks i počne raditi. 

Zdenka Kovačević je na to potvrdno odgovorila, odnosno korisnik koncesije   tvrtka 

Kordun trebala bi započeti s obavljanje djelatnosti u Francuskom magazinu do 2023. 

godine.  

Goran Glavurtić se nadovezao da će tada biti 5. aneks jer da su imali pare da to 

sagrade napravili bi davno.  

Zdenka Kovačević je upozorila g. Glavurtića kako  Gradsko vijeće  radi po određenom 

poslovniku što znači da se on  ne može javljati za riječ kada mu padne na pamet nego 

kada mu netko tu riječ da te ga zamolila da to  ubuduće poštuje. 

Goran Glavurtić se  ispričao.  

Damir Vuković je mišljenja da bi to bilo super ako bi za 4 godine  uspjeli sve napraviti i 

početi obavljati djelatnost i nada se na neće biti više aneksa.  

 

Završetkom točke "Različito" predsjednik je zaključio rad sjednice u 16,27 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:        PREDSJEDNIK 

                 GRADSKOG VIJEĆA 

Ankica Štefanac, vr.        Ivan Bogović, vr. 

 

 

 

 

 


