
 

 
GRADSKA ČETVRT  ZAPREŠIĆ CENTAR 

        Vijeće Gradske četvrti 
 

ZAPISNIK 

1. sjednice Vijeća Gradske četvrti Zaprešić centar, održane u četvrtak, dana 05. studenog 
2019. godine u prostorijama Gradske četvrti Zaprešić centar. 

Sjednica je započela u 19:00 sati. 

NAZOČNI ČLANOVI: Damir Horvat, Dražen Lacić, Andreja Ana Lopac, Gordan Lopac, 
Krunoslav Magnabosco, Ivan Pavičić, Antonio Pitinac, Duša Šarunić, Robert Šćukanec, Hrvoje 
Žarko 

ODSUTNI ČLANOVI: Vedran Rendulić 

Predsjednik je pozdravio sve nazočne vijećnice i vijećnike, čestitao je novoizabranim 
vijećnicama i vijećnicima na izboru u  Vijeće Gradske četvrti Zaprešić centar, zatim se 
zahvalio i svim dosadašnjim vijećnicima u proteklom mandatu na predanom radu, što je 
i  učinio zahvalivši se  putem društvenim mrežama svakome osobno. Zatim je predložio točke 
dnevnog reda, te upitao vijećnice i vijećnike da li  imaju prijedlog dopune dnevnog reda. 
Kako nije bilo dopune, predsjednik Vijeća je potom dao predloženi dnevni red na glasanje.  

Nazočne vijećnice vijećnici su jednoglasno utvrdili  slijedeći dnevni red; 

 

DNEVNI RED 

 
1. Organizacija podjele poklon paketića za djecu koja nisu polaznici dječijih 

vrtića i osnovnih škola do 10 godina starosti, povodom blagdana sv. Nikole 
2. Prijedlog malih komunalnih akcija za 2020.godinu na području Gradske 

četvrti Zaprešić centar 
3. Razno 

 
 
 



 
 
AD-1 

Damir Horvat navodi kako je podjela poklon paketića djeci za blagdan sv. Nikole, već postala 
uvriježena praksa vijećnika Gradske četvrti , koji su u prošlom mandatu započeli sa podjelom 
poklon paketića. Zatim je nove vijećnice i vijećnike ukratko upoznao sa dosadašnjim 
iskustvom, načinom organizacije i podjelom poklon paketića. Predložio je da se podjela 
poklon paketića ove godine organizira na blagdan sv. Nikole, petak 6. prosinca 2019. godine s 
početkom u 18 sati. Kao i dosadšnijih godina podjela će se organizirati u kripti crkve Sv. Ivana 
Krstitelja. Nazočne vijećnice i vijećnici  jednoglasno su prihvatili prijedlog. Pozvao je sve 
vijećnice i vijećnike koji su u mogućnosti da se odazovu i pridruže organizaciji podjele poklon 
paketića. 

AD-2 

Damir Horvat pozvao je sve vijećnice i vijećnike da predlože plan MKA (malih komunalnih 
akcija) na području Gradske četvrti Zaprešić centar, kako bi ih uvrstili u plan za 2020.godinu i 
kao takav predložili Gradskoj upravi grada Zaprešića da se uvrste u proračun za 2020.godinu. 
Zatim je upoznao vijećnice i vijećnike sa dosadašnjim prijedlozima iz predhodnih godina koji 
su bili realizirani i koji su još uvijek u planu za realizaciju. Nazočnim vijećnicama i vijećnicima 
napomenuo je kako je plan uvijek ambiciozan i da je nemoguće sve predloženo realizirati u 
jednoj godini, stoga trebaju biti realni i svi zajedno pokušati riješiti što više prioritetnih stavki 
iz plana MKA. Od MKA koje su ostale za realizaciju naveo je ulicu Bana Josipa Jelačića, 
nastavak izgradnje otežavaju i imovisko pravni odnosi vlasnika koji uspravaju konačnu 
izgradnju i realizaciju.  
Gordan Lopac u svome prijedlogu iznosi problem slabog osvijetljenog i označenog pješačkog 
prijelaza u ulici Kardinala Alojzija Stepinca ispred Privredne banke Zagreb. Smatra kako je 
vrlo opasno za pješake i predlaže bolje označavanje pješačkog prijelaza radi sigurnosti 
sudionika u prometu, posebno pješaka. 
Antonio Pitinac istaknuo je problem u ulici Pere Devčića koja je dijelom oštećena i predalaže 
sanaciju iste. Zatim je spomenuo Krapinsku ulicu, gdje predlaže da se nekako odvoji i osigura 
dio ulice za pješake, u navedenoj ulici ističe i problem oborinskih voda. Zatim je upitao  kakav 
je plan izmjene starih žarulja sa novom led žaruljama. 
Hrvoje Žarko predlaže da se u ulici Matije Gupca postave stupići kako bi se odvojio pješački 
dio od kolnog zbog sigurnosti pješaka. 
Damir Horvat je dalje iznio realizaciju MKA u ulicama, Ivanečkoj, Jakšina, Svrača. Naglasio je 
kako je u planu 2020.godine izmjena krovišta iznad tržnice. Što se tiče dječijeg igrališta kod 
POU, postavljena je dodatna rasvjeta, obnovljene su sve sprave, klupe i koševi za smeće. 
Hrvoje Žarko napominje kako su stari stolovi za tenis na igralištu kod POU, predlaže da se 
obnove i malo razmaknu.  
Damir Horvat je rekao da umjesto košarkaškog igrališta kod POU u planu izgradnja malog 
nogometnog igrališta za djecu. 
Gordan Lopac predlaže zbog vandalizma i devastacije na igralištu kod POU predlaže 
postavljanje kamera. 
Damir Horvat napominje da je to već u planu u suradnji sa MUP-om i Gradom Zaprešićem, 
sufinanciranje u  postavljanju  kamera u Tržnoj ulici i na području same tržnice. 



Duša Šarunić upitala je što je sa fontnom kod igrlišta ispred POU. Napominje kako je jedna 
sprava na navedenom igralištu neispravna, konkretno velika klackalica i da je opasna za 
djecu. Predlaže da se sprava ukloni i zamijeni nekom primjerenijom za djecu. 
Damir Horvat dalje iznosi kako je Vodoprivreda zadužena za održavanje nasipa i kanala oko 
grada, odnosno košnje. 
Andreja Ana Lopac upitala je nazočne da li netko upoznat  koji su propisi za održavanje 
nasipa.  
Damir Horvat ističe da je Vijeće Gradske četvrti u svome planu za svaku godinu predlagalo 
plan košnje nasipa u zoni rekreacije i koševe za smeće. 
Andreja Ana Lopac napominje što se tiče istrčavanja i šetnje pasa, svaki vlasnik je dužan sa 
sobom nositi vrećice u koje bi skupljali nečistoće. 
Damir Horvat je predložo da se kao i dosadašnjih godina bijela cesta oko jezera 
Zajarki   obnovi dosipavajem usitnjenog materijala po cesti kako bi se popunile rupe. 
Zatim je naglasio da se do kraja godine kreće sa izgradnjom športske dvorane osnovne škole 
Antuna Augustinčića. 
Trg Žrtava fašizma u planu je rekonstrukcija trga, te zgrada Općinskog suda. 
Na kraju izlaganja zamolio je vijećnice i vijećnike da predlože svoje planove MKA za 
2020.godinu. 
Vijećnici su redosljedom iznijeli svoje prijedloge MKA. 
Dražen Lacić predložio je da se na križanju ulica Vladimira Novaka, Antuna Mihanovića i 
Stanka Vraza izgradi rotor. Istaknuo je problem Malekovićeve, Ante Starčevića, Savske i ulice 
Obrubići, kako su radovi na obilaznici u punom intezitetu, na navedenim ulicama ostaje 
dosta blata i šljunka koje nanose kamioni, te predlaže češće čišćenje navedenih ulica. 
Predlaže postavljanje uspornika na dijelu Savske ulice, od Turkovićeve prema mostu za 
Vrbinu. Na kraju izlaganja i dalje inzistira na uređenju ulica Hrvatskih branitelja, Kinkove, 
Galijaševićeve, Gajšakove, konkretno je naglasio potrebu izgradnje nogostupa. 
Krunoslav Magnabosco iznio je svoje prijedloge MKA, izmjena opločnika oko fontane kod 
POU, postavlajnje pipe sa pitkom vodom, parkiralište iza POU, izmjena kocki koje su 
dotrajale, nadstrešnicu na autobusnoj stanici u ulici Kardinala Alojzija Stepinca, zamjenu 
dotrajalih cjevovoda u ulici Dolenska i dio ulice Rude Bosaka, uređenje parkinga u 
Kodrmanovoj ulici. Svoje prijedloge je predao u pismenom obliku da se uvrste u plan MKA. 
Hrvoje Žarko predlaže izmjenu podloge na dječijem igralištu u Kodrmanovoj umjesto trave 
postaviti novu podlogu, ulica Rude Bosaka nogostup, redovito pražnjenje koševa za smeće na 
Jezeru Zajarki, uređenje parkinga na spoju Fistrićeve i Krajačićeve ulice. Predlaže postavljanje 
kanti za otpad u ulici Matije Gupaca i druge prijedloge koje je predao u pismenom obliku da 
se uvrste u plan MKA za iduću godinu. 
Andreja Ana Lopac je predala svoje prijedloge u pisanom obliku, te su isti diskutirani na 
sjednici. Dodatno istaknula je da je potrebno upozoriti izvođača radova na zaobilaznici da se 
treba držati propisa te da će napisati Predstavku građana kojom će ga upozoriti na 
nepravilnosti. Također predlaže postavljanje uspornika na cesti kroz Vrbinu radi sigurnosti 
sudionika posebno pješaka. Predlaže izmjenu regulacije na križanju Malekovićeve i 
Petrekovićeve. Zatim predlaže postavljanje optičkog kabela duž nove obilaznice. 
Gordan Lopac  predložio je  da se na Trgu Ivana Pavla II, postave novi nosači za zastave kako 
ih ne bi vjetar savijao oko stupa. Napominje kako bi u Kodrmanovoj ulici ispred kućnih 
brojeva 15-17 trebalo ukloniti otoke, umjesto kojih bi stanari dobili još dva dodatna parkirna 
mjesta. 



Duša Šarunić ističe problem dijela Petrekovićeve ulice, koji ima preuske nogostupe ili ih 
uopće nema, što ugrožava sigurnost pješaka, posebno djece. Predlaže da se za tu svrhu 
otkupi dio dvorišta ispred kuća za nogostup. Smatra da su uspornici na zavoju navedene ulice 
neučinkoviti u svojoj funkciji. Predlaže da se u navedenoj ulici ispred  zgrade kod kućnog 
broja 23 iscrta pješački prijelaz. Na kraju izlaganja predlaže da se od stare škole napravi 
muzej, jer ga Zaprešić još nema. 
Ivan Pavičić predlaže da se na sastanke Vijeća pozovu i pročelnici odnosno predstavnici 
stručnih službi grada Zaprešića, kad se razgovara o temama koje zahtijevaju i pomoć 
stručnjaka. Istaknuo je kako je predložena izmjena podloga dječijih igrališta, smatra da takva 
tema zahtijeva sudjelovanje i stručnjaka po navedenom prijedlogu, jer koliko god željeli 
nešto napraviti za svoju četvrt, moramo biti svjesni svojih mogućnosti. Smatra da staru školu 
treba svakako obnoviti. Zelen površine uređivati. Što se tiče zelenih otoka, mišljenja je da ih 
ne treba postavljati, jer nam iskustvo govori da su zbog neodgovornosti građana često bili 
zatrpani raznim otpadom. Na kraju izlaganja, pohvalio je otvaranje reciklažnog dvorišta. 
Antonio Pitinac je rekao kako se slaže sa svim iznesenim prijedlozima MKA koje su vijećnici 
predložili tijekom rasprave.  
Robert Šćukanec predlaže da se u ulici Pere Devčića postave stupići kako se automobili nebi 
mogli parkiratati na naogostup. Zatim je predložio uređenje nogostupa u Kodrmanovoj i 
Krajačićevoj ulici. Slaže se sa svim prijedlozima vijećnika.  
 
AD-3  

Kako više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvalio svim nazočnim vijećnicama i 
vijećnicima te je zatvorio sjednicu. 

Sjednica je završila u 21:40 sati 

 
            Zapisnik sastavio:  
Dražen Lacić, struč.spec.comm.                                                  
 
                                       
                                                                                                                         Predsjednik 
                                                                                                  Vijeća Gradske četvrti Zaprešić centar 

                                                                                                                       Damir Horvat      

 


