REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/21-01/05
URBROJ:2170-05-05/01-21-3
Kastav, 28. listopada 2021.
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva
održane 28. listopada 2021. godine u 19:00 sati
u Gradskoj vijećnici Grada Kastva,
Kastav, Lokvina 3.
Prisutni Vijećnici: Željko Rolih, Mirela Smojver, David Marot, Stanko Vučetić, Sandra Srdoč,
Bruno Kraljić, Paola Car, Renato Jelovica, Marin Rančić, Irena Šarlija, Marko Brašnić, Leon
Kunišek i Irena Kukurin Barić
Neopravdano odsutni: Vjekoslav Rubeša, Davor Jurčić
Gradonačelnik: Matej Mostarac
Zamjenik gradonačelnika: Dean Jurčić
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti:
- Biljana Maljković Jakovac, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene
djelatnosti,
- Neva Andonov Lipovac, mag.oec., savjetnica za društvene djelatnosti
- Andrea Bralić, dipl.oec., savjetnica za društvene djelatnosti i odnose s javnošću
- Marin Benvin, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove
Upravni odjel za financije i razvoj:
- Krešimir Vidović, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša:
- Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni
sustav i zaštitu okoliša
Gosti:
- Helena Ninković Budimlija, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
- Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Sjednici prisustvuje 13 Vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti
pravovaljane.
Usvajanje dnevnog reda:
1.1. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor
Kastav za pedagošku godinu 2020./2021. godinu
1.2. Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
za pedagošku 2021./2022. godinu
1.3. Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2021./2022. godinu
2. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
3. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
4. Prostorni plan uređenja Grada Kastva (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni
grafički dio)
5. Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a,
(UPU 1) (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
6. Urbanistički plan uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake
N1-3 (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
7. Urbanistički plan uređenja groblja (Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni
grafički dio)
8. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
9. Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu
10. Vijećnička pitanja
Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver obavještava prisutne vijećnike da se sa dnevnog
reda povlači točka pod rednim brojem 3. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor
i imenovanja, a sukladno obavijesti Odbora za izbor i imenovanja na prijedlog koalicije SDPPGS koja je povukla svoj prijedlog o razrješenju i izboru člana Odbora.
Također, sukladno prijedlogu dopune dnevnog reda od strane predlagača, dodaje se točka
pod nazivom „Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za
predškolski odgoj i naobrazbu.“
Dnevni red nakon definiranih izmjena glasi:
1.1. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor
Kastav za pedagošku godinu 2020./2021. godinu
1.2. Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
za pedagošku 2021./2022. godinu
1.3. Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2021./2022. godinu
2. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
3. Prostorni plan uređenja Grada Kastva (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni
grafički dio)
4. Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a,
(UPU 1) (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
5. Urbanistički plan uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake
N1-3 (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
6. Urbanistički plan uređenja groblja (Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni

grafički dio)
7. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
8. Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski
odgoj i naobrazbu
10. Vijećnička pitanja
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je usvojen
Dnevni red za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva.
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 30. rujna 2021.
godine
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 12 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je
Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 30. rujna 2021. godine.
AD 1.1.) Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir
Nazor Kastav za pedagošku godinu 2020./2021. godinu
AD 1.2.) Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor
Kastav za pedagošku 2021./2022. godinu
AD 1.3.) Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2021./2022. godinu
Uvodno obrazloženje dala je Helena Ninković Budimlija, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića
Vladimir Nazor Kastav.
U raspravi je sudjelovala predsjednica Gradskog vijeća Grada Kastva Mirela Smojver.
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
za pedagošku godinu 2020./2021. godinu, Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada
Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2021./2022. godinu i Kurikulum Dječjeg
vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku 2021./2022. godinu primljeni su na znanje.
AD 2.) Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost
Uvodno obrazloženje dao je Arsen Jardas, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na

GLASANJE:
JEDNOGLASNO je donesena
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
AD 3.) Prostorni plan uređenja Grada Kastva (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i
pročišćeni grafički dio)
Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver objasnila je kako nema potrebe za dodatnim
izlaganjem predlagača s obzirom da je riječ o usvajanju pročišćenog teksta odluka koje su već
donesene od strane Gradskog vijeća.
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 11 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesen je
Prostorni plan uređenja Grada Kastva (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni
grafički dio)
AD 4.) Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake
N1-a, (UPU 1) (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver objasnila je kako nema potrebe za dodatnim
izlaganjem predlagača s obzirom da je riječ o usvajanju pročišćenog teksta odluka koje su već
donesene od strane Gradskog vijeća.
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesen je
Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a, (UPU
1) (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
AD 5.) Urbanistički plan uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav,
oznake N1-3 (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver objasnila je kako nema potrebe za dodatnim
izlaganjem predlagača s obzirom da je riječ o usvajanju pročišćenog teksta odluka koje su već
donesene od strane Gradskog vijeća.
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 11 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN donesen je
Urbanistički plan uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N13 (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)

AD 6.) Urbanistički plan uređenja groblja (Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i
pročišćeni grafički dio)
Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver objasnila je kako nema potrebe za dodatnim
izlaganjem predlagača s obzirom da je riječ o usvajanju pročišćenog teksta odluka koje su već
donesene od strane Gradskog vijeća.
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN donesen je
Urbanistički plan uređenja groblja (Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni
grafički dio)
AD 7.) Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša
Kako nije bilo rasprave, prešlo se na
GLASANJE:
Sa 10 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN donesena je
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
AD 8.) Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu
Uvodno obrazloženje dao je Matej Mostarac, gradonačelnik Grada Kastva.
U raspravi su sudjelovali članovi Vijeća: Marin Rančić, Leon Kunišek, Irena Šarlija,
predsjednica gradskog vijeća Mirela Smojver, gradonačelnik Matej Mostarac
Vijećnik Marin Rančić postavlja pitanje koji su kriteriji dodjele sredstava u javnim potrebama
koje se tiču sporta?
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da će se odgovor dostaviti pisanim putem.
Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2022. godinu primljena je na znanje.
AD 9.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za
predškolski odgoj i naobrazbu
Uvodno obrazloženje dala je Neva Andonov Lipovac, mag.oec., savjetnica za društvene
djelatnosti.
Vijećnica Irena Šarlija izlazi iz prostorije te ne sudjeluje u glasanju za ovu točku.

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na:
GLASANJE:
JEDNOGLASNO je donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i
naobrazbu.
AD 10.) Vijećnička pitanja
Član Vijeća Bruno Kraljić predlaže da Grad izradi prometni elaborat koji se tiče poteza ceste
od Partizana prema Frlaniji. Mjesni odbor je primio odgovor ŽUC-a o nemogućnosti
postavljanja ležećih policajaca, međutim predlaže se da se temeljem prometnog elaborata
iznađe neko drugo rješenje (zvučna upozorenja, vibracijske trake i sl.).
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić odgovara da je predmetna prometnica pod upravljanjem Županijske uprave za ceste
koja definira način uređenja svojih prometnica. Grad Kastav ide u smjeru izrade Elaborata, a
nakon toga i realizacije potencijalnog rješenja.
Član Vijeća Bruno Kraljić postavlja pitanje o mogućnosti organiziranja privremenog,
pomoćnog parkinga na području NN Ćikovići gdje postoje 3 lokacije u državnom vlasništvu.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić poziva Vijećnika na zajednički sastanak kako bi se izvršio uvid u točne katastarske
čestice i izvidjela mogućnost organizacije dadatnih parkirališnih površina.
Član Vijeća Žaljko Rolih postavlja pitanje dali je na županijskoj cesti na spoju Spinčića i
Trinajstića planirana zaštitna ograda.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić odgovara da je riječ o cesti koja je pod upravljanjem Županijske uprave za ceste,
međutim Grad će uputiti dopis prema nadležnom tijelu kako bi se izvršile potrebne hitne
intervencije i postavljanja odbojne ograde.
Član Vijeća Željko Rolih postavlja pitanje dali je na privatnom zemljištu koje nije građevinsko
već poljoprivredno moguće izgraditi dječje igralište.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić te Gradonačelnik Matej Mostarac odgovaraju da je mogućnost gradnje dječjeg igrališta i
postavljanja dječjih igrala na pojedinim lokacijama definirana prostorno planskom
dokumentacijom te poziva Vijećnika da dostavi broj katastarske čestice kako bi se mogao dati
potpuni odgovor.
Vijećnica Irena Šarlija izražava zabrinutost zbog sve učestalijih proboja divljih svinja na
području ispod Dječjeg vrtića te postavlja pitanje što se može poduzeti po tom pitanju.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić odgovara kako do sada Grad nije imao saznanja da se divljač pojavila čak ispod Dječjeg
vrtića te napominje da je nedavno LD Lisjak imalo organizirani izgon divljači, a sukladno
svome programu.
Gradonačelnik Matej Mostarac nadodaje da je problematika divljači u urbanim sredinama bila
predmet rasprave na županijskom skupu svih jedinica lokalne samouprave gdje je zaključak

da je Kastav u odnosu na druge jedinice u vrlo dobroj poziciji. Navodi problematiku hranjenja
i ugroženih staništa te smatra da istu treba sagledati na višoj razini od one gradske uz
napomenu da vjeruje da će se uspjeti iznaći rješenje. Također navodi da postoje repelenti koji
odbijaju divljač koji se mogu postaviti na ciljano područje, a osim toga Ministarstvo
poljoprivrede je na državnoj razini raspisalo Natječaj za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od
divljači. Grad Kastav ima izrađen Program zaštite divljači.
Član vijeća Bruno Kraljić nadovezuje se na temu te navodi da LD Lisjak raspolaže sa ukupno
7 grupa lovaca koji se prostiru od Kastva do Rupe te da se ukupno iznese oko 80.000 tona
hrane s obzirom da nema dovoljno prirodne hrane za životinje. Daje prijedlog uvođenja akcije
skupljanja hrane za životinje u školi.
Vijećnik Marko Brašnić postavlja pitanje dali će se izraditi potreban elaborat vezano uz
prometnice koje su u nadležnosti Grada i novu regulaciju prometa, a s obzirom da su iste uske
i neadekvatne te zbog toga uzročnik većeg broja prometnih nesreća.
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da postoji prometna studija koja je donesena u
prethodnom sazivu Gradskog vijeća, međutim njezina potpuna realizacija je upitna s obzirom
na otpore stanovnika na predložena rješenja koja se tiču prije svega jednosmjernog prometa.
Također, javlja se i problematika kod uknjižbe postojećih cesta, zatim kod omeđenosti cesta
privatnim zemljištima i visokim zidovima za koje se nude vrlo visoke cijene otkupa, ali i
zahtjevi za izgradnjom novih zidova koji će biti istovjetni prethodnima što onemogućuje
proširenje pojedinih prometnica. Jedna od problematika koja je uspješno riješena, a tiče se
uske, a frekventne prometnice je novo uređena prometnica koja prolazi kroz RZ Žegoti.
Njezina rekonstrukcija je riješila jednu problematiku, međutim dovela je do ubrzanja prometa
zbog kojeg Grad zaprima nove pritužbe građana. Napominje važnost kulture vozača.
Generalni zaključak je da je prometna infrastruktura u solidnom stanju te da će se konstantno
raditi na boljim rješenjima i ulagati u tom smjeru.
Vijećnik Marko Brašnić odgovara i zalaže se za jednosmjerna rješenja te smatra da bi takva
regulacija prometa riješila puno problema te napominje da bi stanovnike trebalo educirati o
benefitima ovakve regulacije prometa.
Vijećnik Marin Rančić smatra da u velikom broju slučajeva nije problem u samim
prometnicama već u nedostatnom broju parkirnih mjesta.
Predsjednica Mirela Smojver slaže se sa prijedlozima za jednosmjernim prometom te iznosi
mogućnost organizacije zborova građana kako bi se građani mogli izjasnili.
Vijećnik Marin Rančić prenosi pitanje odsutnog vijećnika Davora Jurčića kojeg zanima zašto
nije dostavljen troškovnik za projekt start up inkubatora koji je tražen u okviru prošle sjednice
Gradskog vijeća.
Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Biljana Maljković Jakovac
odgovara da je troškovnik projekta dostavljen u okviru same projektne prijave, a posebni
troškovnici svake pojedine komponente projekta uključujući i rekonstrukciju objekta će biti
naknadno dostavljeni.
Vijećnik Marin Rančić moli dostavu cjelokupne dokumenacije za projekt uređenja trga
Lokvina sa detaljnim projektom i troškovnikom.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić navodi da je cjelokupna dokumentacija projekta uz pripadajući troškovnik dostavljena
kao odgovor na pitanje na prošloj sjednici Gradskog vijeća.

Vijećnik Bruno Kraljić nadovezuje se na tematiku jednosmjernog prometa koji se pokušao
organizirati u NN Ćikovići.
Vijećnik David Marot također se nadovezuje na temu te navodi da je problematiku
jednosmjernog prometa za jednu ulicu riješio na način da je kao vijećnik osobno obišao
stanovnike predmetne ulice te skupio potrebne potpise nakon čega se realizirao jednosmjerni
promet. Predlaže da se ovakav način komuniciranja sa stanovnicima uzme kao primjer za
rješavanje predmetne problematike i u ostalim ulicama.
Predsjednica Gradskog vijeća ističe važnost edukacije građana.
Vijećnica Irena Šarlija postavlja pitanje oko mogućnosti postavljanja usporivača prometa na
području Klesarije radi sigurnosti djece, a dok se ne realizira planirana investicija na tom
području.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić odgovara da je za postavljanje usporivača prometa potrebno prije svega izraditi elaborat
smirivanja prometa te ishodovati suglasnost nadležnog tijela. Navodi da će se početkom
sljedeće godine raspisati Natječaj za rekonstrukciju prometnice te da bi se usporivači prometa,
uzevši u obzir ranije spomenutu proceduru, realizirali u vremenski istom periodu kada i sami
radovi na predmetnoj prometnici. Zbog toga se smatra potrebnim pričekati realizaciju radova.
Vijećnica Irena Šarlija postavlja pitanje vezano uz postavljanje duple odbojne ograda u zavoju
kod igrališta u Turkima.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić odgovara da će se postaviti tražena zaštitna ograda.
Vijećnica Irena Šarlija predlaže da se postavi koš za smeće na Zviriću.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić odgovara da nije praksa postavljati koševe za smeće u dubljim šumskim predjelima.
Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanima da li 30% građevinske čestice mora biti uređeno
kulturalnim zelenim raslinjem.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić odgovara da se 30 % odnosi na Urbanistički plan uređenja gradskog groblja.
Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanima kako regulirati kada osoba izgradi građevinu na k.č. od
cca 2000 m2, da li je regulirano nekim aktima koliko mora biti uređene zelene površine.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Dalibor
Babić odgovara da svaki prostorni plan definira udio zelenih površina.
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da se trenutno odnosi na 20% neizgrađenog dijela te
da županijski odjel za izdavanje građevinskih dozvola šljunčanu površinu tretira kao zelenu
površinu.
Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanima da li Grad kao jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave može to regulirati.
Gradonačelnik Matej Mostarac odgovara da je isto prezentirano u Odluci o izradi V. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva.
Vijećnik Leon Kunišek postavlja pitanje oko pristiglih prijava na raspisani Javni poziv za Savjet
mladih.

Savjetnica za društvene djelatnosti i odnose se javnošću Andrea Bralić odgovara da je za sada
pristiglo ukupno 9 prijava te da se očekuje da se sastane Odbor za izbor i imenovanja.

Tonski zapis sa 4. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku
https://youtu.be/_vsK-oDD1m4

Sjednica je završila u 21:05 sati.

Zapisničarka
Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove
i društvene djelatnosti
Biljana Maljković Jakovac, mag.oec.

Predsjednica Gradskog vijeća

Mirela Smojver, dipl.iur.

