
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD KASTAV 

                GRADSKO VIJEĆE   

 

KLASA: 021-05/22-01/08 

URBROJ: 2170-05-05/01-22-2 

Kastav, 24. listopada 2022. 

 

ZAPISNIK 

 

s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva 

održane 24. listopada 2022. godine u 18:00 sati 

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, 

Kastav, Lokvina 3 

 

 

Prisutni Vijećnici: Mirela Smojver, David Marot, Željko Rolih, Stanko Vučetić, Sandra Srdoč, 

Bruno Kraljić, Paola Car, Renato Jelovica, Irena Kukurin Barić, Leon Kunišek, Marko Brašnić, 

Irena Šarlija, Vjekoslav Rubeša 

 

Odsutni Vijećnici: Marin Rančić, Davor Jurčić 

 

Gradonačelnik: Matej Mostarac 

 

Zamjenik gradonačelnika: Dean Jurčić 

 

Upravni odjel za financije i razvoj: 

- Krešimir Vidović, dipl.oec., Pročelnik Upravnog odjela za financije i razvoj 

- Neva Andonov Lipovac, mag.oec., Voditeljica Odsjeka I. ureda gradonačelnika 

- Andrea Bralić, dipl.oec., Viša savjetnica za društvene djelatnosti i odnose s javnošću 

- Marina Benvin, mag.iur., Viša stručna suradnica I. za pravne poslove 

 

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 

- Branko Hader, predsjednik Odbora za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača 

 

Sjednici prisustvuje 13 Vijećnika od 15 stoga će odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

 



Usvajanje dnevnog reda: 

 

1. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio 

građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Kastva 

3.1. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa Dječjeg vrtića Vladimir Nazor za 

pedagošku godinu 2021./2022. 

3.2. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor za 

pedagošku godinu 2022./2023. 

3.3. Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor za pedagošku godinu 2022./2023.  

4. Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu 

5. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

6. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za kolovoz 2022. godine 

7. Vijećnička pitanja 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je usvojen  

Dnevni red za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva 

 

Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 27. rujna 2022. 

godine: 

 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

 

GLASANJE:  

S 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN je usvojen 

Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva održane 27. rujna 2022. godine 

 

AD 1.) Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio 

građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 
 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., Pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 

Kako nije bilo rasprave, prešlo se na 

GLASANJE: 

S 10 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN donesena je  

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio 

građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 

 

AD 2.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada 

Kastva 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dalibor Babić, dipl.ing.građ., Pročelnik Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. 



U raspravi su sudjelovali: Vijećnik Bruno Kraljić, Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav 

Rubeša, Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver. 

 

GLASANJE: 

JEDNOGLASNO je donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Kastva 

 

AD 3.1.) Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir 

Nazor Kastav za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

AD 3.2.) Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor 

Kastav za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

AD 3.3.) Kurikulum Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku godinu 2022./2023.  

 

Uvodno obrazloženje dala je Helena Ninković Budimlija, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića 

Vladimir Nazor Kastav. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver izrazila je pohvale radu Dječjeg vrtića Vladimir 

Nazor Kastav. 

 

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav 

za pedagošku godinu 2021./2022., Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg 

vrtića Vladimir Nazor Kastav za pedagošku godinu 2022./2023. i Kurikulum Dječjeg vrtića 

Vladimir Nazor Kastav za pedagošku godinu 2022./2023. primljeni su na znanje. 

 

AD 4.) Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Matej Mostarac, gradonačelnik Grada Kastva. 

 

U raspravi su sudjelovali: Vijećnik Željko Rolih, Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav 

Rubeša, Vijećnik Marko Brašnić, Vijećnica Irena Šarlija, Vijećnica Irena Kukurin Barić i 

Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća David Marot napustio je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Kastva te nije sudjelovao u glasanju za ostale točke dnevnog reda. 

 

Prezentacija Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu primljena je na znanje. 

 

AD 5.) Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost  

 

Uvodno obrazloženje dala je Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver. 

 

U raspravi je sudjelovao: Vijećnik Leon Kunišek. 

 

 



GLASANJE:  

JEDNOGLASNO je donesena 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

AD 6.) Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za kolovoz 2022. godine 

 

Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za kolovoz 2022. godine primljen je na 

znanje. 

 

AD 7.) Vijećnička pitanja 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Rubeša, vezano uz održanu Belu nedeju, upozorio 

je da je bilo potrebno zatvoriti za promet ulicu od Belića prema Brninima zbog velikog broja 

parkiranih automobila i nemogućnosti okretanja ukoliko se nije našao parking u istoj ulici. 

Nadalje, upozorio je i na vrlo loše čišćenje ulica nakon manifestacije. Vezano uz organizaciju 

manifestacije, izrazio je pohvale te istaknuo zadovoljstvo posjetitelja manifestacije. 

Gradonačelnik Matej Mostarac složio se da bi navedena ulica trebala biti zatvorena za promet 

te da bi se za čišćenje ulica nakon manifestacije trebalo naći bolje rješenje. 

 

Vijećnica Irena Kukurin Barić osvrnula se na održanu Belu nedeju, smatra da je sve bilo dobro 

organizirano no da je nedostajalo tradicijskog dijela (prodaja zemljanih lonaca i sl.) koji bi 

trebalo uključiti u buduće manifestacije. 

Predsjednica Gradskog vijeća Mirela Smojver složila se s navedenim komentarom. 

 

Vijećnika Željka Roliha, vezano uz zemljište kupljeno odlukom na prethodnoj sjednici, 

zanimalo je da li je moguće prostor uz vrtić urediti za privremeno parkiralište. Nadalje, vezano 

uz odvoz otpada, zanimalo ga je da li se, uz povlačenje ostalih spremnika s javih površina, 

povlači i spremnik za odlaganje stakla. 

Gradonačelnik Matej Mostarac odgovorio je da će se sagledati mogućnost uređenja zemljišta 

na predloženi način. 

Zamjenik gradonačelnika Dean Jurčić odgovorio je da spremnik za odlaganje stakla ostaje na 

javnoj površini. 

Gradonačelnik Matej Mostarac nadodao je da slijedi nekoliko mjeseci prilagodbe na novi 

sustav odvoza otpada. Kastav je prvi grad s tolikom gustoćom naseljenosti koji uvodi ovakav 

sustav; pilot-projekt za uvođenje istog sustava na području grada Rijeke. Savjetovao je 

vijećnicima da uzmu u obvezu komunicirati s građanima vezano na temu odvoza otpada. 

Vijećnica Irena Šarlija nadodala je da je već čula negativne komentare građana vezane uz novi 

sustav odvoza otpada (uske ulice kroz koje kamioni neće moći proći, daljina lokacija na koje 

će se morati dovlačiti spremnici i sl.). Također, nadodala je kako smatra da odvoz plastične 

ambalaže jednom mjesečno neće biti dovoljno s obzirom na količinu plastičnog otpada u 

kućanstvima. 

Dalibor Babić, dipl.ing.građ., Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša, nadodao je da se u gradsku upravu proslijede sve informacije, odnosno 

svi problemi koji se pojave uvođenjem novog sustava te će se u dogovoru s KD Čistoća probati 

iznaći odgovarajuća rješenja. 



Potpredsjednika Gradskog vijeća Vjekoslava Rubešu zanimalo je da li je Grad Kastav mogao 

utjecati na odluku o korištenju kodiranog ključa za spremnike, s obzirom da je izdavanje 

novog istog ključa jako skupo (oko 500 kuna), a bilo je moguće npr. koristiti obične 

plastificirane kartice (kao primjer naveo područje Cresa).  

Dalibor Babić, dipl.ing.građ., Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša, odgovorio je da je u sagledavanju različitih rješenja od strane KD 

Čistoća, kao najbolje rješenje, sugerirano korištenje kodiranih ključeva.  

 

Vijećnik Bruno Kraljić predložio je da se ukloni ili smanji obujam oleandra u kružnom toku u 

Belićima s obzirom da smanjuje preglednost u prometu, posebice djece koja tim putem idu u 

glazbenu školu. 

Dalibor Babić, dipl.ing.građ., Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša, odgovorio je da je sigurnost djece u prometu na prvom mjestu te da će 

se navedeni problem riješiti. 

 

Vijećnicu Irenu Šarliju zanimalo je da li su se poduzele mjere za usporavanje prometa na dijelu 

ceste kojim djeca idu u glazbenu školu. 

Dalibor Babić, dipl.ing.građ., Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša, odgovorio je da je još uvijek u fazi pregovora sa Županijskom upravom 

za ceste postavljanje "drop off" lokacije te da će se, do realizacije istog, razmotriti neko 

privremeno rješenje za usporavanje prometa. 

 

Vijećnicu Irenu Kukurin Barić zanimalo je da li se u određenom kućanstvu može nabaviti veći 

broj spremnika za miješani komunalni otpad u odnosu na dobivene spremnike. Također, 

nadodala je da smatra da je premalo javnih koševa za otpad na ulicama i šetnicama. 

Dalibor Babić, dipl.ing.građ., Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša, odgovorio je da će u direktnoj komunikaciji s KD Čistoća građanima 

biti moguće nabaviti više ili smanjiti broj dobivenih spremnika. 

 

Vijećnika Marka Brašnića zanimalo je da li je moguće postaviti ogledalo na objekt koji je 

kupljen odlukom na prethodnoj sjednici (objekt u Spinčićima) da bi se poboljšala sigurnost 

izlaska automobila iz jednosmjerne ulice na glavnu cestu.  

Dalibor Babić, dipl.ing.građ., Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni 

sustav i zaštitu okoliša, odgovorio je da će se sagledati prijedlog postavljanja ogledala. 

 

Tonski zapis s 13. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti na sljedećem linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=rilSadudQAQ 
 

Sjednica je završila u 19:50 sati. 

 

 

                     Zapisničarka                   Predsjednica Gradskog vijeća 

                 

              Marina Benvin, mag.iur.                                   Mirela Smojver, dipl.iur.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=rilSadudQAQ

