
Zapisnik 

 

sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja odrţane dana 1. srpnja. 2020. godine u 

kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slunj. 

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

nazočne vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika,  djelatnike gradske 

uprave, direktore gradskih tvrtki i predstavnike medija. 

 

Aktualni sat 

 

Goran Glavurtić je najprije zatraţio da se uredi parcela kod skretanja u Rastoke, radi se 

o k.č.  209 koja je u vlasništvu Grada. Na tom dijelu nalazi se  spomenik i kriţ, a  do 

nedavno su stajala dva jarbola sa zastavama jednog turističko ugostiteljskog objekta u 

Rastokama i,  koliko je primijetio,  dok su bili jarboli,  to je bilo uredno  i pokošeno, a 

danas   je trava preko pola metra. Drugo pitanje odnosi se na obnovu zgrada kod 

trgovine „Dado“. Ako je dobro upoznat, za te zgrade  bio je raspisan javni natječaj pa 

moli  informaciju tko je dobio na tom natječaju posao i kada se moţe očekivati početak 

radova na tim dvjema zgradama. Skrenuo je paţnju da na krovu  zgrada vise sjemenjaci, 

letve, grede  te apelirao da se angaţiraju  vatrogasci da se to ukloni jer je potencijalno 

prijeteća opasnost za prolaznike kada je lošije vrijeme. Treće pitanje odnosi se na 

turističko informativni centar i most sv. Ivana gdje je rekao kako  radovi kasne i pitao  

zna li se očekivani datum kada bi se mogli ti radovi završiti i koliko će nas to koštati u 

konačnici s obzirom da su prebačeni rokovi. 

Gradonačelnik  je na prvo pitanje oko uređenja k.č. 209 rekao da ne zna što se 

dogodilo da to nije uređeno jer trebala je biti te dodao kako neće biti oko toga problema i 

to će biti riješeno.  Vezano uz obnovu zgrada iznosi  kako su bili kod njega iz Ureda  za 

stambeno zbrinjavanje i to već nekoliko  puta, obišli su sve i dali su do znanja da su  

neka sredstva osigurana za zgrade, ne samo u Slunju već  u cijelog Hrvatskoj ima 30-tak 

zgrada, a kod nas bi trebale 3 zgrade ići u obnovu. To je trebalo još davno riješiti, borimo 

se s tim već nekoliko godina i  sada je konačno došlo do toga da bi se to trebalo 

rješavati.  Da li je natječaj prošao ne zna, ne zna  niti je li raspisan, nije o tome 

obaviješten i ako je prošao natječaj ne zna  tko je dobio posao. Dodao je kako  je  bitno 

da bilo tko dobije posao i da to ide i vjeruje, ako je natječaj prošao da su onda i sredstva 

za to osigurana. Bez obzira što će biti  sada s Vladom, tko će biti u novoj Vladi, ako je 

nešto početo sa radom onda bi to trebalo biti završeno bez obzira na promjene. Iznosi 

također kako se isto razmišljalo o tome da se skine sve što sa krova visi, međutim  DVD 

ne moţe do gore doći lako, a i boje se ako se  što dirne, moţe biti gore nego sada jer 

sada sve to gore nešto drţi zajedno i nada se da će izdrţati još malo dok ne krene 

uređivanje.  

Goran Glavurtić sugerira da se bar  sjemenjak  na lijevoj zgradi do trgovine skine jer  

njega ništa ne drţi, boji se da bi s malo jačim vjetrom  netko mogao stradati. 

Gradonačelnik odgovara kako i misli na taj dio, ali to  tako stoji već par godina, ništa se 

nije dogodilo.  Treće, što se tiče rokova za TIC i most sv. Ivana potvrdio je da je  malo 

produţen rok,  2 mjeseca je produljene roka, mada to još  nije sluţbeno, ali vjeruje da će 

biti odobreno  od SAFU-a.  Zna se da se nije moglo raditi 2 mjeseca, radilo se je  nešto, 

ali nisu bili kompletni. Dodaje kako su počeli sada  dolaziti elementi za most sv. Ivana i 

nada se da će  biti  za tjedan, dva postavljena metalna konstrukcija, a onda dalje i 

montaţa drvenog dijela, a isto se  odnosi na drugi pješački most. Što se tiče zatvaranja  

financijske konstrukcije odnosno hoće li ona biti zatvorena boji se da će tu  biti svašta, 

još se ne zna da li ćemo ostati u onim okvirima dogovorenim mada  najvjerojatnije   

nećemo, ali Grad će to pratiti, traţit će i dodatna sredstva, ako ih ne dobijemo, Grad će 

to morati sam riješiti, projekt se mora zatvoriti. Kada je u pitanju TIC slično je kao i kod 

ovih projekata, nada se da će biti u roku odrađeno, glavni dio betonaţa  je uglavnom 

gotov, a sada ide  drugi dio uređenje instalacija unutra, misli  da se i za sada pridrţavaju 

rokova i da će se i dalje pridrţavati. 

Hrvoje Paulić  pita direktoricu LIPE da li će sada iznajmljivači morati plaćati  dodatnu 

kantu za odvoz komunalnog otpada kada je turizam ovakav kakav je. 



Nikolina Paulić odgovara,  što se tiče naplate komunalnog otpada od iznajmljivača, 

kako  za 6. mjesec neće  biti fakturirani računi za odvoz sukladno podacima TZ u kojima 

je vidljivo  da nije bilo turista ili je bilo vrlo malo, a onda će se nadalje isto tako sa TZ 

pratiti da li će dolaziti do nekog porasta turista ili neće, ali za sada ostaje da neće ništa 

naplaćivati dok god taj porast turista ne bude značajan, što znači da se i stvarao otpad. 

 

Nakon što je zaključio „Aktualni sat“  predsjednik konstatira da sjednici prisustvuje  15 

od ukupno 16 vijećnika Gradskog vijeća i to: Ivan Bogović, Zdravko Pavlešić, Diana 

Cindrić, Ivanka Magdić, Milenko Bosanac, Davor Poţega, Igor Piršić, Draţen Paulić, 

Štefica Sminderovac, Zoran Ivšić, Hrvoje Paulić, Dušan Grubor,  Damir Vuković, Luka 

Katić i Goran Glavurtić.  

Sjednici nije prisutna Lidija Obrovac.     

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

Poţega – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Špelić – pročelnica Ureda grada, Anđelka 

Jurašin Vuković – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i 

komunalni sustav, Gordana Kovačević - ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj  i Maja Holjevac 

- voditeljica računovodstva,  Ivana Perović Anušić – ravnateljica Pučkog otvorenog 

učilišta Slunj i v.d. ravnateljica  Knjiţnice i čitaonice Slunj, Mijo Močilac - predsjednik 

DVD-a Slunj, Nikica Sminderovac - predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Slunja, 

Mirjana Puškarić -  ravnateljica Crvenog kriţa Slunj,  Nikolina Paulić – direktorica KD LIPA 

d.o.o. Slunj, Dinko Puškarić -  direktor Društva Komunalac d.o.o. Slunj, Dragan Smrzlić -  

direktor Turističkog ureda Slunj i Tone Butina, direktor Radio Slunja.  

Zapisničar: Ankica Štefanac. 

Predsjednik je  predloţio dnevni red za sjednicu kakav  su vijećnici dobili u pozivu te isti 

dao na raspravu.  

Novih prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednik 

zaključio raspravu i dao  predloţeni dnevni red na glasovanje.   

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće za 31. sjednicu  

jednoglasno utvrdilo slijedeći  

 

Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća 

2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj 

za 2019. godinu 

3. Razmatranje Godišnjeg  izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjiţnice i 

čitaonice Slunj za 2019. godinu 

4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog 

učilišta Slunj za 2019. godinu 

5. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine 

6. Razmatranje Financijskog izvješća i izvješća o radu Gradskog društva Crvenog 

kriţa Slunj za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine 

7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih 

udruga Grada Slunja za 2019. godinu 

8. Razmatranje Godišnjeg izvještaja tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2019. godinu 

9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva LIPA 

d.o.o. Slunj za 01.01.-31.12.2019. godine 

10. Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 

01.01.-31.12.2019. godine 

11. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Radio Slunja u razdoblju 01.01.-

31.12. 2019. godine 

12. Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. 

13. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2020. godini 

 

 

 



1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća 

Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili u materijalima pa predsjednik  

otvara raspravu o istom.  

U raspravu se nitko nije uključio i predsjednik istu zaključuje te daje zapisnik na 

usvajanje.  

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno donijelo zaključak o usvajanju Zapisnika sa 30. sjednice odrţane dana 

3. lipnja 2020. godine. 

 

2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića Slunj za 2019. godinu 

Godišnji izvještaj o  izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Slunj za 2019. godinu 

vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić traţi obrazloţenje za minus od  364.409 kn. 

Gordana Kovačević odgovara da se manjak odnosi na sredstva Europskog fonda za 

projekt  energetske obnove koji je završen 2018. godini, a sredstva su pristigla u 2019. 

godini, to je evidentirano kao manjak, ali taj manjak realno više ne postoji. 

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik raspravu zaključio i dao Godišnje 

izvješće na usvajanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića 

Slunj za 2019. godinu.  

jednoglasno 

 

3. Razmatranje Godišnjeg  izvještaja o izvršenju financijskog plana 

Knjižnice i čitaonice Slunj za 2019. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Knjiţnice i čitaonice Slunj za 2019. 

godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa predsjednik zatvara 

raspravu i daje  Godišnji izvještaj na usvajanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Knjiţnice i 

čitaonice Slunj  za 2019. godinu.  

 

4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog 

otvorenog učilišta Slunj za 2019. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za 2019. 

godinu vijećnici su dobili uz poziv pa je predsjednik otvorio raspravu. 

U raspravu se nitko nije uključio pa predsjednik zatvara raspravu i daje  Godišnji izvještaj 

na usvajanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Pučkog 

otvorenog učilišta Slunj  za 2019. godinu.  

 

5. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj za razdoblje 01.01.-31.12.2019. 

godine 

Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za razdoblje 01.01.-31.12.2019. 

godine  vijećnici su dobili uz poziv pa je predsjednik otvorio raspravu. 

Za raspravu se nitko nije javio pa predsjednik istu zaključuje i daje Izvještaj na 

usvajanje. 

Glasalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Slunj za razdoblje 01.01.-31.12. 2019. godine. 

 

 



6. Razmatranje Financijskog izvješća i izvješća o radu Gradskog društva 

Crvenog križa Slunj za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine 

Financijsko izvješće i izvješće o radu Gradskog društva Crvenog kriţa Slunj 

dostavljeno je vijećnicima u materijalima uz poziv za sjednicu. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik 

zaključio raspravu i dao Izvješće na usvajanje. 

Glasalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Financijsko izvješće i izvješće o radu Gradskog društva Crvenog kriţa Slunj 

za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine. 

 

7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Zajednice 

športskih udruga Grada Slunja za 2019. godinu 

Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga Grada 

Slunja za 2019. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Zoran Ivšić  pita g. Sminderovca za Kuglački klub Slunj gdje su prihodi od članarina  

4.400 kn, a prihodi od Zajednice sportskih udruga  80.000 kn. Pita nije li to malo 

neobično da članovi Kuglačkog kluba, mahom  odrasli i financijski neovisni muškarci, 

skupe 4.400 kn za cijelu godinu, dok  Zajednica daje skoro 80.000 kn. 

Nikica Sminderovac odgovara da  je  Kuglački klub Korana Slunj jedan  od 14 

članova u sklopu Zajednice i kao takav  ima svoje poslovanja kao udruga, Zajednica 

ne moţe određivati njima članarine niti na   koji način će oni svoje poslovanje voditi. 

Što se tiče raspodjele sredstava Zajednice koja se većinom financira od Grada Slunja,  

imaju Pravilnik o preraspodjeli sredstava na osnovu kojeg svi dobivaju sredstva i   

članarine nisu povezane sa visinom sredstava Zajednice. 

Zoran Ivšić -  „Znači neovisno o prihodovanim sredstvima iz članarine vi njima 

dajete tolike novce, kako?“ 

Nikica Sminderovac ponavlja da se sredstva raspoređuju prema pravilniku o 

financiranju kojeg je donijela Skupština Zajednice. 

Drugih pitanja niti rasprave nije bilo pa je predsjednik zaključio raspravu i dao 

Godišnje izvješće na usvajanje. 

Završetkom glasanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana 

Zajednice športskih udruga Grada Slunja za 2019. godinu. 

 

8. Razmatranje Godišnjeg izvještaja tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2019. 

godinu 

Godišnji izvještaj tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2019. vijećnici su dobili uz poziv. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio. 

Nakon što je zaključio raspravu predsjednik je dao Godišnji izvještaj na usvajanje. 

Glasalo je svih 15 članova Gradskog vijeća i predsjednik konstatira da je Gradsko 

vijeće jednoglasno usvojilo Godišnji izvještaj tvrtke Komunalac d.o.o. Slunj za 2019. 

godinu. 

 

9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Komunalnog društva 

LIPA d.o.o. Slunj za 01.01.-31.12.2019. godine 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva LIPA d.o.o. Slunj za 

razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine vijećnici su dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić  traţi obrazloţenje za manjak od 103.741 kn. 

Nikolina Paulić odgovara kako je  manjak od 103.741 kn za 2019. godinu rezultat  

troška kojeg do sada nisu imali, a to je trošak odlagališta otpada Ćuić brdo.   Grad 

Slunj  je pokrio taj trošak uknjiţbom temeljnog kapitala kojeg je Grad prebacio KD 

LIPA. To se upisuje  kao povećanje temeljnog kapitala, a ne kao prihod.  Kao bitno 

napomenula je kako imaju i  veliki trošak amortizacije koja ide na njihov teret, a 

iznosi  162.000 kn i to  moraju pokriti iz svog poslovanja. 



Goran Glavurtić je dalje pitao,  s obzirom da je danas na dnevnom redu i točka br. 

12. povećanje temeljnog kapitala, odnosno dokapitalizacije LIPE, da li to znači da će 

se ista situacija pojaviti i dogodine. 

Nikolina Paulić odgovara da hoće, dokapitalizacija LIPE je jedini način 

knjigovodstveni da Grad pokriva troškove koji su njihova  redovna djelatnost. 

Goran Glavurtić se još osvrnuo na djelatnosti koje obavlja KD LIPA gdje je  pod 

programom rada  8 djelatnosti koje obavlja LIPA pa pita   koliko registriranih 

djelatnosti  LIPA ima. 

Nikolina Paulić odgovara kako u sudskom registru imaju preko 20 registriranih  

djelatnosti,  ali obavljaju  one djelatnosti za koje imaju  potrebne alate, opremu i 

ljude da ih mogu  obavljati  sukladno odlukama Grada Slunja o komunalnim 

djelatnostima. 

Više se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednik raspravu zaključio i dao Izvješće 

na usvajanje. 

Nakon glasanja predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i 3 glasa 

SUZDRŢANA usvojilo Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog društva LIPA 

d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine. 

 

  

10. Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za 

razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine 

Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01.-

31.12.2019. godine vijećnicima je dano u materijalima uz poziv. 

Otvorena rasprava. 

Hrvoje Paulić je u  uvodu vidio da je TZ imala  9 zaposlenih i 1 djelatnika koji je 

prekinuo radni odnos krajem studenog pa pita koji je to djelatnik i kada je TZ 

umjesto njega zaposlila  drugog djelatnika.  

Dragan Smrzlić odgovara da su  krajem godine  otpustili jednog djelatnika, kućnog 

majstora, a početkom ove godine je donesena nova sistematizacija radnih mjesta 

nakon čega je zaposlena nova osoba na tom radnom mjestu. 

Na pitanje g. Paulića  kada je to konkretno bilo, g. Smrzlić odgovara da je novi 

djelatnik zaposlen početkom godine,  u 1. mjesecu, a bivši djelatnik je prestao raditi 

u 9. ili 10. mjesecu prošle godine. 

Goran Glavurtić podsjeća kako je  na prošloj sjednici  postavio  pitanje da li će biti 

otpuštanja u TZ i tada je  gradonačelnik  rekao da do toga neće doći, a jučer  je bio 

sastanak TZ i načuo je  da će biti 7 otkaza u TZ pa pita moţe li se  to  obrazloţiti. 

Dragan Smrzlić je potvrdio da su  odrţali  sastanak sa zaposlenicima TZ te nastavio:  

„Prošle godine u  istom razdoblju odnosno do 1.7.2019. godine ostvarili  smo 

1.050.000  kn, a ove godine u istom razdoblju odnosno od 1.1. do 1.7. svega 

115.000 kn, drugim riječima mi smo u ovoj prvoj polovici ostvarili gubitak, odnosno 

ostvarili 935.000 manje nego lani u istom razdoblju. Prvobitno je bila ideja da se neće 

otpuštati radnici, međutim, mi smo ih sada s 1.7. vratili na puno radno vrijeme, a do 

tog trenutka oni su zbog korona virusa i zbog te nastale situacije bili na pola ranog 

vremena 3 i po mjeseca, odnosno od sredine 3. mjeseca. Sada ćemo ići u rebalans 

plana TZ na skupštini TZ, to bi se trebalo odrţati 13. 7. 2020. godine. Ja ću Skupštini 

predloţiti novi rebalans odnosno prijedlog plana za ovu godinu i tu će biti prijedlog da 

se ljude otpusti, ne sve, već 7 od 10 djelatnika. Osobno mi to nije drago, to nije 

odluka gradonačelnika, nije niti moja, ali  ja je predlaţem skupštini koja donosi tu 

odluku. Ta odluka se predlaţe iz više razloga. Kao prvo, za sada su oni zaposleni puno 

radno vrijeme, a nakon te skupštine kada se usvoji rebalans, onda ćemo znati da li 

otpuštamo tih 7 radnika ili ne. Ukoliko ih otpuštamo oni će imati prema ugovoru, 

većina njih,  2 mjeseca otkaznog roka, neki malo kraće. Time bi onda od njih sedam, 

šest  trebalo završiti s radnim odnosom 15. 9., a jedan s  1.9. Mi ćemo do tada vidjeti  

kako će se razvijati cjelokupna situacija što se tiče ovog sustava. Iz razloga što smo 

do sada izgubili skoro milijun kuna u odnosnu na prošlu godinu, mi jednostavno 

poslujemo s gubitkom. Ova posebna niša turizma, masovni ili grupni turizam je dobio 

vrlo velik udarac, nama je pao prihod za sveukupno 90%. Ako se ova situacija nastavi 



kakva je, da li je ovo neki drugi val korone, čisto sumnjam, drugi se najavljuje na 

jesen, tako da mi očekujemo da tada više neće biti posla, odnosno neće biti potrebe 

za radnicima.“ Dodao je kao će, u slučaju da bude promjena, da bude grupa,  zadrţali 

radnike. Još je naglasio kako  će 5 djelatnika imati pravo sa burze, a dobit će i 

otpremnine u visini 8 do 9 tisuća kuna. „Ja kao zakonski zastupnik TZ odgovaram i za 

zakonitost i za financijsko poslovanje i mi ćemo biti primorani da damo tim ljudima 

otkaz, što mi je jako ţao.“ Ponovio je na kraju ono što je i prošli puta rekao kako oni 

kao TZ nisu  uspjeli dobiti apsolutno nikakvu mjeru pomoći, pisao je na sve strane, 

sve do premijera,  ali im nitko ne moţe pomoći osim dizanja kredita pa je rekao kako 

će kredit dignuti svakako, ali još ne zna koliko,   pola mil. 1 mil. ili 1,5 mil. kn, to će 

znati kada bude rebalans za 2 tjedna. Za iduću godinu su predviđanja da će biti 50% 

manje prihoda nego prošle godine, a oporavak  masovnog ili grupnog turizma očekuje 

da bi tek 2023. bio na razini  2019. godine, ali to je u najboljem slučaju. Moraju to na 

ovaj način  napraviti, a vidjet će kako će se sve to dalje odvijati, kako će ići sa 

koronom, kako će ići s letovima, kako će ići s prometom. Pored ovog sustava,  prihodi 

su im pali i s osnova turističke članarine, turističke pristojbe, Modem festivala također  

neće biti, a od Modema su lani zaradili čistih  200.000 kn. 

Goran Glavurtić se izjasnio,  budući da je točka  financijsko izvješće za 2019. 

godinu, a ono je pozitivno da TZ ima njegov glas ZA, a u nastavku je zamolio 

gradonačelnika da se obrati široj javnosti u pogledu  najavljenih otkaza. S obzirom da 

je raspuštena Vlada, s obzirom da premijer ne moţe pomoći, a obzirom da Grad ima 

nekih viška sredstava u gradskom proračunu, pita moţe li ipak Grad intervenirati da 

do ovih otkaza ipak ne dođe. 

Gradonačelnik  potvrđuje kako je  prošli puta na sjednici Gradskog vijeća rečeno  da 

Grad stoji iza TZ i da će  pomoći TZ i svakako hoće. Rebalansom  proračuna  

osigurana su određena sredstva za TZ. Nadali smo se da će potrajati, kao i svi što se 

u Hrvatskoj nadaju, samo do  sezone, ali se stvari  drugačije odvijaju, korona se 

pomalo vraća, i  problem je što se otkazuju sve grupe, sve posjete. Da su rezervacije 

ostale koje su bile najavljene TZ bi zajedno s Gradom uspjela zadrţati broj djelatnika, 

međutim,  otkazane su rezervacije i za  9. i 10. mjesec što znači da TZ ove godine 

neće imati prihoda u tom dijelu. Ne vidi način  kako da Grad to riješi i da se zadrţe 

svi djelatnici,  njih 10 do 4. ili 5. mjeseca iduće godine, to je desetak plaća. Grad je 

vjerovao da se moţe nešto pomoći, ali sada se vidi da oni neće baš nikakve prihode 

imati  pa ne vidi sada mogućnosti da  se djelatnici zadrţe. Razlog je i taj što niti Grad 

nema toliko sredstava, Grad nema viška prihoda, to je sve raspoređeno, za svaku 

kunu se zna gdje bi trebala ići. U svakom slučaju naglasio je kako će se pratiti  što će 

se događati sa TZ i ako bude bilo ikako moguće nastojat će se zadrţati ljude. I sam je 

protiv toga da se ljudi  otpuste, ali ako nešto ne ide, moramo biti svjesni toga da ne 

ide. Ţalosno je to da se  TZ  nije mogla osloniti na nikoga da im se iziđe u susret kao i 

svim drugim poslodavcima u minimalnoj plaći,  to nije bilo izvedivo,  niti neće  biti 

izvedivo,  TZ je udruga koja nema pravo na to. „Vidjet ćemo što će Skupština reći,  

oni mogu reći što hoće, ali treba osigurati novce, pa ćemo onda vidjeti, skupština će 

morati prihvatiti prijedlog direktora. Lako  je govoriti nećemo ih otpustiti, a novaca 

nema, svjesni toga moramo biti da je jako teško njih zadrţati jer se ovo produţilo, 

nije sada kao u nekim djelatnostima da se nešto i događa, kod njih se ne događa ama 

baš ništa. Iduća godina će moţda biti malo drugačija, bez obzira u sustavu će doći do 

određenih promjena. Realizacijom ovog projekta koji sada treba završiti u Rastokama 

mislim da će početkom iduće godine biti već nešto drugo dogovarano, ovo nekoliko 

mjeseci neka se strpe, morat će biti na  Zavodu za zapošljavanje, a nakon toga 

nadamo se da ćemo ih vratiti natrag.“  

Dragan Smrzlić: „Razgovarao sam sa nekim članovima Skupštine vezano baš za to, 

neki su čak bili i za opciju da se otpuste ti djelatnici i prije. Što je tu isto bitno za 

napomenuti? Mi i da zadrţimo te radnike i da ostanu tu, ukoliko ne bude grupa, mi 

nemamo posla za njih. Dolazi jesen, zima, skraćujemo radno vrijeme, to je velik broj 

radnika, a kao što sam rekao postoji mogućnost, ukoliko mi budemo radili djelomično 

vikendom,  da će moţda još koji radnik ostati, dosta je tih opcija otvoreno. Što se tiče 

te pomoći svakako sam da se pomogne, da se zadrţe radna mjesta, ali postavlja se 



pitanje za taj novac što bi se dalo ljudima, a da ne rade ništa, moţda bi im i našao 

nešto posla, ali nedovoljno za puno radno vrijeme, da li moţda onda ta sredstva bolje 

raspodijeliti za pomoć gospodarstvu koji bi generirali moţda i veći broj radnika ili 

moţda u promociju ili nešto preče. Pratiti ćemo  sve to i daljnji razvoj situacije i 

postoji mogućnost da ćemo te djelatnike vratiti početkom godine. Kao što je 

gradonačelnik rekao završetkom EU projekta dobit ćemo jednu dodatnu vrijednost 

vezanu za sami sustav i dodatne sadrţaje. Za nagodinu smo planirali dići cijenu ulaza 

po grupi, ali obzirom na situaciju imamo već veliki broj upita da se smanji cijena 

postojeća, tako da plan je takav, ali dok ne napravim cjelokupni plan za 2020. 

godinu,  plan je da će neko vrijeme ti djelatnici biti kod kuće, neće biti zaposleni. Ali  

ukoliko bi sve prošlo u redu sa EU projektom mi bi već krenuli sa radom moţda 

početkom iduće godine oko 1.3. Dok sam ja na toj poziciji, ja sam njima to  obećao, 

ukoliko se pokaţe potreba ili u koliko bude pomoć od Vlade ili drţave, jer se 

najavljuju neke mjere pomoći, čak je i sam ministar turizma rekao da postoji 

mogućnost da će biti neke pomoći, ukoliko bi dobili neke potpore za očuvanje radnih 

mjesta, mi bi te ljude svakako vratili. Vidjet ćemo i daljnji razvoj sa ovim sredstvima 

pomoći iz EU i tako dalje. Apelirao sam na sve institucije koje sam prije naveo, 

upozoravao sam ih da će se ova situacija dogoditi ukoliko ne dobijemo neku pomoć sa 

strane, a nismo dobili i to je jedino trenutna opcija koja ostaje. Još je vaţno 

napomenuti završetkom EU projekta kao rezultat moramo zaposliti još 4 dodatna  

djelatnika, a obzirom na to da će iduću godinu biti prepolovljen promet u odnosu na 

2019. godinu, vrlo je upitno i samoodrţivost tog projekta budu li svi zaposlenici ostali. 

Međutim, kaţem vam  cijeli svijet još nije jasan oko cijele ove situacije i kako će 

razvoj biti daljnji, kako će gospodarstvo reagirati na tu cijelu priču, turizam i sve 

povezane grane s njim su najviše oštećene, a posebno vid turizma gdje su grupe, 

grupna putovanja, a to vrijedi i za čarter putovanja, čarter letove općenito, za busove 

i za  jako puno industrije koja je usko povezana uz turizam. Gradonačelnik me  više 

puta pokušao nagovoriti da ipak to ne napravim, ali zahvaljujem mu se što je ipak 

poslušao moj prijedlog, ali konačna odluka je odluka Skupštine TZ.“ 

Goran Glavurtić: „Moram reći dvije stvari, puno je skuplje uvođenje novih ljudi u 

sustav nego zadrţavanje postojećih, kao prvo. Kao drugo, danas sam igrom slučaja 

naletio na doţupanicu Vesnu Hajsan Dolinar  u Ogulinu i ispričao ovu situaciju. 

Gradonačelniče, rekla je da joj se javite da proba Ţupanija pomoći, bila bi zbilja 

tragedija da izgubimo ovako kvalitetan tim ljudi u TZ, oni su sigurno u kreditima, 

sigurno će traţiti drugo radno mjesto, napustit će ovu sredinu. Onda će morati uvoditi  

nove ljude u sustav, a to će nas puno više koštati. Barem da kupimo na vremenu dok 

se sloţi Vlada pa ćemo apelirati Vladu da se nekim mjerama pomogne.“ 

Gradonačelnik odgovara kako radnici neće  otići dok se Vlada ne formira jer oni 

imaju pravo na otkazni rok, netko mjesec, netko dva i do tada oni neće otići iz TZ. 

Nismo se, kaţe,  javljali u TZ KŢ, nismo se javljali ni zamjenici ţupana, razgovarali 

smo o tome prije vezano uz ove pomoći da li ima gdje da se prijave, ali nisu nam dali 

odgovore, tako će se dogoditi i sada. Zna  kako to ide, kada razgovaraš sa bilo kim 

obećavaju kao i svi mi, ali kada dođe do toga da treba financirati, onda je to malo 

drugačije. Misli da će biti problem bez obzira na sve, ţao mu je da se nigdje baš ne 

mogu pomoći. TZ je bitna,  cijelo vrijeme govori koliko mu je bitno  da je toliko ljudi 

dolje zaposleno  pa makar i svi novci koje prihoduju išli samo na plaće i u ništa drugo. 

Grad je sada na sebe preuzeo    da sve troškove  odrţavanja koje ima TZ i koje je 

prije imala plaća, a te poslove odrađuje   LIPA, a i dalje će Grad biti na raspolaganju i 

pomagati, ali ponavlja kako bi  zadrţati 10 ljudi, 6 ili 7 mjeseci bilo jako  teško i  Grad 

to nije u mogućnosti  osigurati. Volio bi da budu svi tamo i da ostanu do početka 

slijedeće sezone, nada se da se neće događati ovo s koronom kao sada, da će bar 

doći lijek koji će je staviti kao i sve druge bolesti pod kontrolu i da će se  ljudi ponovo 

kretali normalno, „Naša TZ, na ţalost ispašta, ona je jedina TZ koja toliko  i 

zapošljava. Mi smo ih i zaposlili preko ovog sustava u Rastokama, nema takvih TZ u 

Hrvatskoj puno, nismo mi jedini koji smo tako nastradali. Kada pogledate ugostitelje 

malo veće i kada se spustite malo na Jadran svi su stali, svi djelatnici se ne vraćaju 

na posao. Danas sam razgovarao, Autopromet ima samo jednu liniju dnevno, nema 



potrebe, nitko se nigdje ne kreće, nema grupa,  znači nije samo to TZ, i tamo ljudi 

moraju na biro dok se nešto ne pokrene, stalo je toga dosta, ali vidjet ćemo što će 

biti, svakodnevno smo u kontaktu, volio bi da ostanu, ali bojim se da će svi teško 

ostati“ zaključio je gradonačelnik. 

Dragan Smrzlić odgovara g. Glavurtiću da je u pravu, naime ovaj  sustav je krenuo 

sa 1.5. 2015. godine i ove godine se navršilo 5 godina, u tih 5 godina bilo je svega, 

ali su se napokon stvari normalizirale, imaju dobar tim ljudi, napokon su  se 

kadrovirali kako treba i to je   krenulo. Planirali su ove godine  proračun  bliţe 5 mil. 

kn sa EU projektom, a ako do kraja godine ostvare  pola mil. kn prihoda  kaţe kako 

mogu s tim biti zadovoljni.  I on se nada da bi isti tim mogao startati  od 1. 3. iduće 

godine, da bi mogli nekako preţivjeti  do tada, a vidjet će se i što će dalje biti u 

samim Rastokama.    

Zoran Ivšić se osvrnuo na prošlu sjednicu na kojoj nije bio, ali je slušao na Radio 

Slunju, slušao je izlaganje g. Smrzlića koji je u panici pričao kako  promet pada, 

pričao je, kaţe, nebuloze očekujući pomoć od   TZ, Ministarstva turizma koji imaju isti 

takav problem kao i TZ.  Kaţe g. Smrzliću kako mu se čini da se oni  od kojih je traţio 

pomoć  trenutno brinu o svojim uhljebničkim  guzama pa mu poručio da se ne nada 

nekoj pomoći od njih. Pokazalo se, kaţe, što se događa kada se tercijarna djelatnosti 

kao što je turizam u Slunju, a i u Hrvatskoj  pretvori u  primarnu djelatnost,  onda se 

dogodi ovo što se dogodilo. Smatra kako nije realno  očekivati da će ljudi ostati, 

morat će ih se otpustiti.  Pitanje je na koju će se stranu sve to okrenuti sa koronom i 

sa svim tim popratnim stvarima pa kaţe kako trebaju biti spremni u TZ da ih se i 

skroz zatvori, da moraju i na to spremni biti, a ne pričati o  umjetnom čuvanju 10 

radnih mjesta. Pretpostavlja kako u Skupštini TZ sjede većinom ljudi iz realnog 

sektora  koji  znaju kako se zarađuje kuna i od kojih, vjeruje, neće TZ dobiti takvu 

podršku  da se  netko par mjeseci lufta tu, nema posla,  a da im se daje plaća. 

„Slušam tu neke kontradiktorne izjave gradonačelnika kako će odjednom LIPA 

preuzeti i košnju i odrţavanje ako se vi raspustite, a 3 godine slušamo  kako vi 

morate imati svog domara, svoju opremu, svoje traktore, znači identične stvari kao i 

LIPA, sada odjednom ispada da LIPA moţe to sve odrţavati i da će Grad to podrţati, 

još pričate o kreditu. Kakvom kreditu? Pa vas će zatvoriti i hrpu takvih izmišljenih 

turističkih zajedničica na cijelom dijelu Hrvatske. Evo gradonačelnik je rekao da smo 

mi jedini koji imaju 10 zaposlenih, to je prevelik broj ljudi realno i kada je najbolje 

vrijeme, kada je najbolja situacija, to je previše ljudi. Kada se pogledaju vaša 

financijska izvješća za ove 2,3 godine,  zaradite mil. i 500, 600 tisuća kuna od toga 

1,4 mil. ode na plaću pa u biti ispada da postojite samo zbog sebe, a kamoli da bi 

neki višak sredstava vratili na lokaciju na kojoj radite i na kojoj bi mogli nešto 

zaraditi. Tako da polako dolazi priča na ono što sam ja oduvijek mislio, sada bi na 

kraju podvukao crtu i pitao gradonačelnika što sada kani biti sa Gradom Slunjem koji 

je turističko mjesto. Mi  smo  sami sebi odredili tercijarnu djelatnosti kao primarnu 

djelatnost , vidimo sve što se događa, imate li kakve projekcije, promišljanja kako će 

se to odraziti na kompletan proračun, kako će sve to skupa funkcionirati jer ovaj 

problem od ove godine bojim se da  će ostati i na godinu sa koronom i ostat će 

smanjeni prihodi, a i da se sve to za 2,3, godine sredi opet će  par godina trebati 

Slunju i TZ da  privuku stare mušterije, znate kako to ide kada se jednom nisko 

padne teško se vratiti. Što sada sve to skupa znači za Grad Slunj koji je turizam 

odredio kao svoj glavni pravac razvoja.“ 

Gradonačelnik odgovara kako se ovo što se sada dogodilo u Hrvatskoj, dogodilo  i 

cijelom svijetu, nismo jedini koji smo tako prošli i nismo jedini koji imamo ovakve 

probleme. Prošle godine i pretprošle nismo imali ovakvih problema, a da nije bilo 

korone ova godina bi bila upravo ovako kako je i planirano. Ne treba, smatra,  gledati 

kakva je naša  TZ, ona je kao i druge, ima malo više zaposlenih, ali ima i više 

prihoda. Prihodi su planirani,  trenutno ih nema, ali vjeruje da će ih ponovo biti, treba 

pričekati. Nije se sloţio da se baziramo samo na turizam jer, kaţe, baziramo se na 

sve  što moţemo, ali turizam se  sada nudio i on će i dalje nama biti prioritet zato jer  

neće svijet stajati cijelo vrijeme, ovo se sada događa ovih nekoliko mjeseci, moţda 

bude i godinu dana, a nakon toga nešto mora krenuti.  Kada je  TZ zaposlila ljude, 



zaposlila ih je jer ih je mogla platiti. Njegov je stav i to uvijek govori da treba ljude 

zapošljavati i treba ih platiti, to je prioritet, a uz to sve odrţavati javnu turističku 

infrastrukturu, ponuditi nešto dolje. Oni su sa tim prihodima koje su dolje  imali i 

dobivali imali obvezu ulagati u taj sustav i u ovom projektu se vidi da su oni bili 

uključeni u sam projekt, znači da ulaţu u tu turističku infrastrukturu i u taj sustav u 

Rastokama. Da se nije dogodila korona bez ikakvih problema bio bi odrađen i ovaj 

projekt i njihovo funkcioniranje  ne bi došlo u pitanje. Bez obzira što se trenutno 

događa ne vidi neke panike oko toga. Smatra da se ne moţe  TZ ukinuti, TZ će opet 

biti, da li će biti sa jednim djelatnikom ili više ne zna, ona funkcionira više od 20 

godina od samog početka, a kako je i na koji način funkcionirala to je nešto drugo, 

dugo je bilo da je samo Ivančica bila u TZ.  Što se će događati ubuduće sa turističkom 

infrastrukturom u Rastokama, da li će to biti preko TZ ili preko neke javne ustanove 

to će se uskoro znati, ali uvjeren je da će TZ   ostati i raditi svoj dio koji po zakonu 

radi. Ovo što se događa kod nas, naša ta turistička infrastruktura odnosno naš sustav 

koji se nudi turistima u svakom slučaju će imati prihode. Smatra da  ne moţemo 

govoriti o tome da će to sada stati, da će to propasti, propast će zato što će propasti 

puno toga, nismo  jedini koji smo ušli u takve probleme. Ne razumije kad se kaţe što  

će se sada s ljudima, da se primalo ljude bez veze jer nije, ti ljudi su imali plaću 5 

godina i nikada nije bilo da je to grad financirao, oni su sami financirali neke svoje 

projekte i ulagali su sredstva čak i projekt Vodene tajne, konkretno TZ je davala 

gradu sredstva za taj projekt jer je to i morala raditi. Vjeruje da će sve to i dalje 

dobro ići samo da stane  korona odnosno ta zarazna bolest koja se događa cijelom 

svijetu, ne samo nama, a zbog nje je stalo  puno toga  na svijetu  kao npr. velike 

aviokompanije koje su pred bankrotom. 

Zoran Ivšić se sloţio s  gradonačelnikom,  htio je samo upozoriti koliko je to krhka 

djelatnost, ovisna o milijardu čimbenika, da bi na kraju  došlo do virusa, a moglo je 

biti i vrijeme, ne daj boţe rat u susjedstvu, ne daj boţe neki teroristički akt, tako bi 

se nešto slično dogodilo.  Godinu, dvije ćemo, kaţe, strahovati od korona virusa, a 

već dugo traje problem s migrantima, oni mogu tu neko čudo napraviti, hoće reći 

kolika je to sve krhko. Slaţe se i da se dosta toga ulagalo, ali s druge smo strane  

zapostavili druge bitnije grane koje su vaţnije za opstojnost u ovom gradu nego 

turizam. Osvrnuo se na ono što je gradonačelnik rekao kako je dugo godina u TZ bila 

samo Ivančica koja je, po njemu,  postajala samo kao pojavnost u Slunju, ona je 

radila u nekakvoj turističkoj zajednici, a niti je tko znao što ona radi, niti po kojem 

pitanju, uglavnom je dobivala plaću i nastavio: „Sada opravdavate previše zaposlenih, 

neka su oni zaradili plaću, mislim da ne bi trebala biti poanta u tome, trebala bi biti 

poanta da ti ljudi koje rade zarade plaću, a i nešto ostave i Gradu i lokaciji, a ne samo 

po zakonu što ih ide. Meni to nije normalna priča neka oni sebi zarade za plaću, kao 

neka ekskurzija. Htio sam reći da premalo polaţemo, godinama se nije spomenulo, a 

ja sam u ovom Vijeću 7 godina, riječ jedna nije spomenuta poljoprivreda, riječ još 

manje od toga nekakvo gospodarstvo, poduzetništvo, ma boţe sačuvaj, kakve 

proizvodnje,  industrijske, manufakturne, ne znam, serijske, niti riječi. Cijelo vrijeme, 

7 godina slušam turizam, turizam, turizam, o Mreţničkoj i I. poljskom putu i došli smo 

do korone, TZ pred bankrotom. Samo kaţem trebali smo moţda više pozornosti 

obratiti na neke druge stvari.“ 

Gradonačelnik pita g. Ivšića koji je drugi mandat u Vijeću što je on predloţio jer 

pričati  moţemo koliko hoćemo. „Krhka TZ, krhak turizam, ma krhak je cijeli svijet 

kada ga je ovo zadesilo, nema djelatnosti koja nije bila krhka u vrijeme korone. 

Bavim se nekim poslom privatno pa je stalo sve, kao da jednostavno više nema toga. 

Ti sada trenutno radiš u jednoj drţavnoj firmi, a zapamti i to moţe stati, ne moţeš ti 

nikuda, nismo samo mi stali, stao je cijeli svijet i ne moţemo sada govoriti kako je TZ 

krhka. Ne moţemo mi reći da idemo otvoriti neku tvornicu, to Grad ne moţe reći, ne 

moţe napraviti, to treba  napraviti netko od poduzetnika, a Grad je njima na 

raspolaganju za pomoć“, zaključio je. 

Zoran Ivšić nastavlja kako se 7 godina priča o  poduzetničkoj zoni, a ni centimetar 

se nije to pomaknulo,   nema infrastrukture, nema nigdje ništa, a cijelo vrijeme se 

čeprka po nekim visećim  mostovima, stari gradovi, turizam. Sve je to OK, kaţe, ali u  



7 ili 10 godina trebamo i nešto novo. Odgovorio je gradonačelniku da se on ne bavi  

proizvodnjom, već uslugom. Samo je htio napomenuti da postoji neka poduzetnička 

zona moţda bi netko i pitao ili netko za nekoga izlobirao  pa bilo što da se počne, ne 

samo turizam. Nije korona ipak sve zaustavila, oni  koji imaju industrijsku 

proizvodnju puno se brţe oporavljaju od Hrvatske kojoj 20% zauzima turizam. 

„Njemačka je začas usipala lovu i idemo dalje, oţivjeli su, u najrazvijenijim europskim 

drţavama je udio turizma 3-4% u BDP-u, a ne kao kod nas 20%, nije to samo 

slunjski problem već smo se mi globalno  u Hrvatskoj postavili na drugi način, ali to je 

neka druga priča“, zaključio je.  

Gradonačelnik ogovara da se on bavi i  proizvodnjom, proizvodi lampione,  pita što 

vrijedi proizvoditi kada nema paljenja svijeća, nema prodaje cvijeća, stao je  sa 

svime, moţe ja proizvesti što hoće, ali što će mu. 

Zoran Ivšić mu odgovara da nije u  koroni stao  sa poslom, vidi da radi,  ne ţivi od 

turizma. 

Gradonačelnik kaţe kako  ţivi od turizma isto kao i svi drugi, ali stalo je sve, rekli su  

ne moţe raditi cvjećara, ne moţe raditi kafić, ne moţe raditi ništa. 

Zoran Ivšić dodaje da  mu osnovna djelatnost radi. 

Gradonačelnik je još rekao kako je isto mislio kao i g. Smrzlić da će zadrţati ljude,   

ima 10 ljudi zaposlenih i zadrţao ih je jer su imali pravo na minimalnu plaću, a da nije 

bilo toga  moţda bi ih zadrţao  mjesec, dva najviše.  

Zoran Ivšić  se obratio gradonačelniku da on kao  čovjek iz realnog sektora zna da 

nekoga tko nije zaradio plaću ne moţe drţati, a ovdje bi ih drţali 5 mjeseci. Ţao mu 

je što se to događa,  ali to nije realnost. 

Gradonačelnik vjeruje da će  oni  sigurno zaraditi svoju plaću,  radit će, Zoran 

Ivšić je na to dodao „ daj boţe što prije, ali bojim se da neće“. 

Dragan Smrzlić se još uključio pa je na komentar g. Ivšića  što se tiče djelatnika u 

TZ i koliko se izdvaja za plaće i dr. rekao kako bi se, u jednu  ruku, sloţio s njim, a u  

drugu ne bi. Ono što TZ radi u Rastokama je zbilja jedna specifična situacija, tu su  2 

ulaza,  tako da niti  broj radnika koji je trenutni nije dovoljan, u sezoni ih fali pa 

angaţiraju i studente, ali je svaki radnik opravdao  svoje radno mjesto i svoju plaću 

koje su,  po njegovom  mišljenju, i premalene i  trebale bi biti više, ali o tome se da 

razgovarati. Što se tiče ulaganja Grada u turizam, smatra da Grad svakako treba i 

puno više ulagati u turizam, a naravno i u druge  grane, ali u turizam svakako. 

Navodi primjer Duga Rese koja ima sličan proračun kao i mi, a od grada dobiju 

800.000 kn za  koje kakve djelatnosti, dok naša TZ dobije puno manje, iako  je u 

zadnjih nekoliko godina Grad puno pomogao što se toga tiče. Smatra da je ono što je 

TZ napravila u ovom kratkom roku od 5 godina  zbilja nešto što se prvi puta napravilo 

na ovakvom području, jedva su to  odradili, ali je dobro  napravljeno, a  plod svega 

toga bi trebao biti završetak  projekta nakon čega bi  napokon stali na noge malo 

bolje i uz jednu sada već kvalitetnu organizaciju.  Ovom što se dogodilo nitko se nije 

apsolutno nadao, a nastradali su i puno drugih sektora mimo turizma. Da smo, kaţe 

imali  poljoprivredu i ona bi stradala. Kao primjer navodi, ako nema gostiju nema ni 

prodaje u restoranima, nema  ni prodaje npr. janjaca, što znači  da je u svemu tome 

puno, puno sektora  dobilo po dţepu. Na kraju je ispravio gradonačelnika i rekao kako 

ima  puno TZ koje imaju jako puno djelatnika, neke imaju preko 10 radnika, a rade 

samo svoju osnovnu djelatnost, a TZ Slunj  ima 10 radnika i obavlja 3 djelatnosti, 

odnosno   sustav u Rastokama, svoju osnovnu djelatnost i EU projekt. 

Predsjednik je nakon toga zaključio raspravu, konstatirao kako se  čulo  i 

opravdanih rasprava i prijedloga te da moramo  vjerovati  da će i ova kriza koja 

trenutno je završiti i da će se ovo vratiti u normalne okvire i da će biti posla  za sve. 

Potom je dao  Financijsko izvješće TZ za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine  na 

usvajanje. 

Glasalo je svih 15 vijećnika pa predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za 

razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine. 

  

 



11. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Radio Slunja u razdoblju 

01.01.-31.12. 2019. godine 

Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine 

vijećnicima je dano uz poziv. 

U raspravu koju je otvorio predsjednik nitko se nije uključio pa je predsjednik istu 

zaključio i dao Izvješće na usvajanje. 

Glasovalo je svih 15 vijećnika i predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće o poslovanju Radio Slunja u razdoblju 

01.01.-31.12.2019. godine. 

 

12. Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA 

d.o.o. 

Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala KD LIPA d.o.o. Slunj vijećnici su 

dobili u materijalima. 

Otvorena rasprava. 

Goran Glavurtić podsjeća da je  na prošloj sjednici   isto postavio pitanje vezano za 

dokapitalizaciju LIPE, tada je gradonačelnik rekao da će to biti iznos oko 60-tak tisuća 

kuna, ovdje vidi da je to duplo, odnosno  120.000 kn. To je tako  već četvrtu godinu 

za redom, otprilike isti iznos i otprilike isti razlozi pa pita  moţe li se bolje. 

Gradonačelnik kaţe kako  nije isti iznos, nije isto za svaku godinu, ali ovaj puta je 

Grad izišao  u susret iz razloga što su imali dodatne troškove odlaganja otpada u Ćuić 

brdu, nije tada   znao  da će toliki iznos biti, mislio je   da će biti dovoljno 60.000 kn, 

ali je to  prihvatio jer su toliki  troškovi. Ponovio je da je LIPA naša tvrtka, odnosno u 

vlasništvu je Grada 100% i  moramo voditi računa i pratiti je jer nije LIPA kriva što se 

događalo, zakon je  tako odredio, mora se  to odraditi, troškovi dodatni su se dogodili 

i Grad će ih pokriti. Što će biti dalje, ne zna,  vjeruje da će Grad morati sufinancirati 

odlaganje otpada jer ne vjeruje da će LIPA cijenom odvoza otpada uspjeti nadoknaditi 

tu razliku   odlaganja otpada. Uskoro će biti i novi cjenik,  od danas je objavljen, 

suglasnost na cjenik je dana, odnosno prihvatio je povećanje cijena jer sa sadašnjim 

cijenama ne mogu raditi, ne pokrivaju  se. Nada se da će se novim cjenikom 

pokrivati,  volio bi da to sve skupa bude samo to. 

Goran Glavurtić nastavlja kako  zadnje 3 godine u Gradskom vijeću ponavlja jedno 

te ista pitanja. U početku aktualnog  sata postavio je  pitanje koliko ima registriranih 

djelatnosti kod LIPE, ima ih 28,  a LIPA od toga obavlja svega 8. Više puta je  pitao 

moţe li Grad napraviti kvalitetniju dokapitalizaciju sa recimo 1 mil. i 2 mil. kn da se 

aktivira jedna od registriranih djelatnosti od ovih preostalih 22 pa da se LIPA stavi na 

noge kako spada, a ne da ih svake godine  dokapitalizira sa tih 120.000 kn da bi 

spašavali firmu.  

Gradonačelnik ne vjeruje da bi na taj način mogli LIPU staviti na noge, nada se da 

će LIPA svoje poslovanje posloţiti drugačije  i da ju nećemo morati dalje 

dokapitalizirati u ovom dijelu, mada  svaka investicija  koju ima LIPA ide preko Grada, 

dakle Grad je tu iza svake investicije jer   ţeli da LIPA postane jedna stabilna tvrtka. 

Na ţalost, počeli su od ničega i teško je  takvu tvrtku odrţati, vidi da se oni bore i 

rade, oni bi se trebali od svog prometa i odrţati, ali uvijek se nešto događa. Pratit će  

ih se i dalje, ali ne moţe sada reći da ćemo im dati milijun kuna pa neka rade, ne 

vrijedi to  njima tako dati novce  jer oni moraju drugačije poslovati. Sve drugo što 

budu radili Grad ih prati, prati svaku investiciju, nabavu opreme i vjeruje da će tako  

morati još par godina.  

Goran Glavurtić iznosi prijedlog, budući da LIPA ima registrirane ugostiteljske 

djelatnosti, a Grad ima projekt uređenja gradskog kupališta, da  Grad  da LIPI da 

dolje vodi ugostiteljski objekt. Zamolio je  informaciju  u kolikom postotku će biti rast 

cijena odvoza smeća. 

Nikolina Paulić je na početku istaknula kako  dokapitalizacija KD LIPA Slunj nije 

dokapitalizacija da Grad prebaci novce  KD LIPA Slunj i onda oni  imaju  novaca, 

svaka dokapitalizacija do sada išla je za  podmirenje razdvajanja gospodarske cjeline  

još od 2014. godine, znači sve novce  koje je Grad  dao dokapitalizacijom do prošle 

godine se odnosilo na  obvezu koju je LIPA imala prema  Komunalcu  temeljem 



prijenosa gospodarske cjeline,  nisu bile za poslovanje već su  automatski išle 

Komunalcu za podmirenje računa. Prošle godine se pojavio  problem Ćuić brda, ne 

njihovom krivicom. Ogroman  je trud uloţen  i Grada, gradskih sluţbi i nje osobno da 

se odlagalište Pavlovac  ostavi, na ţalost, odluka je bila takva kakva je i bili su 

primorani voziti i pod prijetnjom novčanih kazni   i njoj i  gradonačelniku u koliko se 

neće voziti otpad na Ćuić brdo.  LIPA nije imala u svom cjeniku  uračunate troškove 

odlagalište jer su imali svoje odlagalište i taj trošak nije postojao, ako i je to su bili 

iznosi koji su bili prije uračunati u cjenik, tako da je Grad tu priskočio u tom trenu jer 

se ne moţe promijeniti cjenik u dva dana, Grad je podmirio troškove odlagališta za 3 

mjeseca odnosno za 10-12. mjesec prošle godine.  Ove godine, godina je počela kako 

je počela, a kako će završiti, ne zna, kao direktor traţila je od Grada da podmire 

troškove odlagališta za 1.-6. mjesec, prvo  za prva 3 mjeseca, ali kako je došla 

korona i sve nije se išlo u izmjenu cjenika,  rebalansom su odobrena sredstva za  

dokapitalizaciju LIPE za podmirenje troška Ćuić brdo. To je  realan trošak, to nisu 

novci koji će ostati u LIPI već će LIPA tim sredstvima  podmiriti svoj dug prema tvrtki 

Rakovica d.o.o. koja upravlja odlagalištem na Ćuić brdu. Novi cjenik je od danas na  

stranicama Grada, a povećanja su velika, 50% za građane, ali i to je minimalno  

povećanje, da su  išli  na povećanje koliko bi trebalo da bi normalno funkcionirali to bi 

bilo daleko veći postotak. Povećanje cijena je nastalo samo radi toga da se podmire  

troškovi odlagališta otpada Ćuić brdo, da se podmire troškovi rada reciklaţnog 

dvorišta kojeg će  preuzeti  od 1.1. slijedeće godine, ili  od 1.12.  ove godine i da se 

podmire   troškovi odlagališta otpada za glomazni otpad jer na Ćuić brdo mogu  

odloţiti samo miješani komunalni otpad, a  od građana moraju  skupljati glomazni 

otpad, a  odlagalište glomaznog otpada je,  sukladno odlukama ministra i dozvolama 

za gospodarenje otpadom,  na Ilovcu u Karlovcu za područje Karlovačke ţupanije. 

Ponovila je kako je  novi cjenik  nastao samo radi podmirenja troškova  koji su 

proizišli odlukom ministra o zatvaranju odlagališta otpada Pavlovac. Moraju svoje 

troškove  uskladiti sa prihodima,  ne mogu  raditi u minusu,  imaju   6, 7 djelatnosti i 

svaka od njih, a osobito  otpad za koji se vodi  posebno knjigovodstvo, mora 

podmirivati svoje troškove. Svjesna je da svako povećanje cijena izaziva reakcije 

građana, ali čim smo  izgubili svoje odlagalište i kada to morate voziti  nekome 

drugom, morate to platiti, kamion uđe na odlagalište s  jednom  tonaţom, izlazi van s 

drugom,  dobijete  vagirku na kojoj piše koliko je otpada odloţeno i to se mora platiti.  

Što se tiče prijedloga za ugostiteljstvo na kupalištu kaţe da firma ima Skupštinu i  

Nadzorni odbor koji odlučuju o bilo kakvom pokretanju novih djelatnosti  tako da se 

prijedlog moţe iznijeti, nije se do sada takva djelatnost obavljala  u povijesti  

Komunalca ni prije rata ni sada, moţe to predloţiti  pa će se  vidjeti kakvi  su njihovi 

stavovi o tome. 

Gradonačelnik se odmah izjasnio protiv toga, smatra da svatko treba raditi svoju 

djelatnosti, boji se kada bi se to sada  dalo LIPI da oni rade, da od toga ne bi bilo 

ništa.  

Zoran Ivšić pita direktoricu LIPE da li komunalno društvo  LIPA moţe funkcionirati u 

privatnim rukama, da li bi bilo isplativo. 

Nikolina Paulić odgovara  DA.  

Zoran Ivšić je još pitao kako je sada LIPA  gubitaš? 

Nikolina Paulić  pojašnjava kako LIPA nije gubitaš,  minus KD LIPE nastaje zbog 

kupnje i ulaganja u dugotrajnu imovinu,  sredstvima Grada su kupili strojeve i alate  

koji su prešli preko 4 mil. kn, a taj trošak amortizacije  snosi LIPA kroz svoju dobit. 

Kada bi zaradili  dobiti koliko LIPI treba za pokriće amortizacije to je samo 170.000 

kn dobiti da bi pokrili svoju amortizaciju, LIPA bi imala 170.000 kn dobiti , znači da je 

LIPA profitabilna. Prošle godine su  zaradili oko 90.000 kn dobiti iz realnog 

poslovanja, ali knjiţenjem troškova  koje nalaţe računovodstveni sustavi sebe dovode  

u minus. Ponavlja kako je  to  samo računovodstveni trošak koji dolazi na kraju 

godine kada svedu  bilancu, aktivu i pasivu i onda računovodstveni standard kaţe da 

dobit koji su  ostvarili umanje za trošak amortizacije koji je 168.000 kn, za trošak od 

32.000 kn  koji nisu uspjeli naplatiti svim mogućim ovrhama, javnim biljeţnicima i dr. 

moraju ga  staviti u trošak, moraju  otpisati  32.000 kn, ako će se oni ikada naplatiti 



dobro jer je  Vlada  RH  donijela odluku da svi koji su bili u blokadi više od  2 godine i 

za dug manji od 20.000 kn  moraju ga otpisati, taj se dug nikada neće naplatiti, a on 

je prošle godine bio 32.000 kn i tereti njihovu dobit.   LIPA nije  gubitaš,  LIPA iz svog 

poslovanja realnog bez troškova koji dođu na kraju godine ima dobit od 90 i nešto 

tisuća kuna,  ali kao i svaki poduzetnik  koji radi zna što na kraju te dobiti, koji su 

troškovi  koje propisuju računovodstveni standardi koje morate knjiţiti. LIPI npr. ne 

odgovara trošak amortizacije, ali  privatnom sektoru trošak amortizacije izrazito 

pogoduje jer ne plaćaju porez na dobit. Njima ne  odgovara i ona  bi najradije da ga 

nema, ali da je  privatnik  i da mora plaćati porez na dobit  taj bi joj  trošak 

amortizacije  svake godine došao jako dobro. 

Zoran Ivšić se sloţio s tim, ne optuţuje ju,  samo hoće dokazati kako sustav 

funkcionira, da je privatno išlo bi  super, a sada će se  plaćati amortizacije 120.000  

preko grada, a to su također novci poreznih obveznika,  građana ovog grada i cijele 

RH. „Sada ćete nam podići cijene 40% tako da ćete sve to amortizirati  i to će biti 

ok“, zaključio je g. Ivšić. 

Gradonačelnik dodaje kako  ovo neće biti kraj povećanju cijene odvoza smeća iz 

razloga što će nas sigurno koštati oko 100% više nego sada. Drugo,  da privatno ima 

firmu ne  bi poslovao pozitivno u ovim uvjetima kada bi htio pokriti cijeli prostor 

grada Slunja, obići sva sela gdje je  jedna kuća na jednom, druga na drugom brdu, 

pa tu ne  vidi isplativosti. Slijedeće, vjeruje da će biti sigurno veći troškovi kada se 

izgradi  odlagalište  na Babinog gori jer u  Rakovici je niţa cijena prihvata od 

Karlovca, Ogulin ima svoje odlagalište, svi su  tu sa cijenama,  ali kada bude Babina 

gora, to će biti veće cijene sigurno, gradonačelniku koji bude sigurno neće biti 

jednostavno, ali ne ide drugačije.  

Goran Glavurtić se obratio direktorici riječima: „ Poštovana Nikolina, nitko vas nije 

napao, nitko nije rekao da vi loše radite svoj posao, ali ovdje se radi o tome da vi 

imate registrirano 28 djelatnosti od kojih obavljate 8, mi predlaţemo da obavljate i 

neke druge. Ako sam dobro upoznat prije godinu i po dana smo na GV razgovarali, u 

biti ja sam postavljao pitanje, da li je  Komunalac od kojeg je nastala LIPA diobom 

prije rata  obavljao usluge pogreba, prodavao ljesove, cvijeće, lampione i dr. rekli ste 

da je.“ 

Gradonačelnik  odgovara da cvijeće i lampione Komunalac nikada nije prodavao, a 

ljesove da. 

Goran Glavurtić dodaje kako se  radi  o tome, što g. Zoran Ivšić jako dobro rekao,  

da je u  privatnim rukama, da li bi pozitivno poslovala? Naravno da bi, obnašala bi 

djelatnosti koje obnaša  gradonačelnikov obrt. 

Gradonačelnik odgovara  kako i on u  svojoj registraciji imam 20-tak djelatnosti, 

naveo ih je  tamo tek toliko da ga  nešto ne sprečava,  ako se nešto pojavi da se 

moţe doregistirirati, ali od toga nema ništa.  

Nikolina Paulić  iznosi da oni  nemaju uvjeta za to, nije problem raditi neku 

djelatnosti ali za to morate imati novce i kupiti sve što je potrebno da bi nešto mogli  

raditi i prihodovati. S druge strane kada su nabavili  alate i strojeve došli su  do toga 

da sada moraju  raspravljati  o troškovima amortizacije koji su  proizišli iz nabave 

alata i strojeva. Po njenom mišljenju prvo  moraju  imati novce da bi nešto mogli 

pokrenuti, i drugo, oni još uvijek obavljaju  svoju djelatnost u vojarni Kneja gdje su 

uvjeti takvi kakvi jesu. Dok sve to ne srede i ne posloţe svoje poslovanje u krugu  i 

zakonskim okvirima teško mogu razmišljati o proširenju. Izvijestila je Vijeće kako su 

se  i sada javili na natječaj od 2,6 mil. kn  za nabavu 2 kamiona preko Ministarstva  

zaštite okoliša, tu je isto Grad u sufinanciranju njima, tako da oni  još uvijek kupuju  

alate i strojeve za ove redovne djelatnosti, a za širenje će vidjeti u nekim boljim 

danima. 

Predsjednik smatra da su ovime ovu temu iscrpili, prethodno je bilo  Izvješće o 

financijskom poslovanju gdje se mogla gotovo sva ova rasprava provesti, ali dozvolio 

je  širu raspravu iako misli da je sve  više puta rečeno i da se ponavljamo. Vjeruje da 

je svima jasno koja je namjera i koja je potreba  ove dokapitalizacije pa je zaključio 

raspravu i dao Odluku  na usvajanje. 



Završetkom glasanja predsjednik konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je 

Gradsko vijeće sa  12 glasova ZA i  3 SUZDRŢANA donijelo Odluku o povećanju 

temeljnog kapitala KD LIPA Slunj. 

 

13. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2020. godini 

Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2020. godini kojeg je 

utvrdilo Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja vijećnici su dobili u materijalima pa 

je predsjednik otvorio raspravu.   

Goran Glavurtić pretpostavlja da se kao i  prethodnih godina ne glasa zasebno već 

za sva tri prijedloga  pa je izrazio ţaljenje što ne moţe podrţati ovu odluku zbog 

jednog kandidata za kojeg smatra da mu je posao da radi to što radi, a ne da mu se 

na ovakav način zahvaljujemo na tome, a ostali imaju njegov glas ZA. Iz toga razloga 

izjasnio će da će ostati suzdrţan kod glasovanja.  

Zoran Ivšić se sloţio sa  g. Glavurtićem, Katici Matešić moramo dati podršku tu 

nema uopće dvojbe, a glasamo za jednog  čovjeku koji radi svoj posao i vjerojatno je 

i solidno plaćen za to. Njegov je prijedlog,   ako neke godine nemamo baš izrazitog 

kandidata,  ne moramo  dodjeljivati svake godine javno priznanje, moţe se to i 

preskočiti. 

Gradonačelnik  se osvrnuo na razmišljanja kako su neki ljudi plaćeni za svoj posao 

pa im ne treba na ovakav način zahvaljivati  i rekao kako on tako ne razmišlja. Istina 

je da su ti ljudi plaćeni za svoj posao,  ali ne i za to da bi nama osigurao sredstva, a  

gospodin Veselčić se stavio Gradu Slunju na raspolaganje iz razloga što je  korektan, 

mada ne radi na tom dijelu posla. „Mi  po drugim u toj tvrtci ne bi imali nikad ništa, 

moţda bi dobili nekad neko sufinanciranje, ali to bi bilo toliko malo da ne bi bilo 

vrijedno spomena“ kaţe gradonačelnik.  Spomenuo je Rakovicu i rekao da je na 

mjestu načelnika da bi imao vodu pred 15 godine, a oni je nemaju  niti danas,  a 25 

godina je načelnik i neće je imati  na ovaj način nikada. „G. Marko Veselčić radi u 

Hrvatskim vodama, ali ne radi na ovim poslovima  dodjele sredstava po pitanju 

cjevovoda i tog dijela, ali kada smo mi u pitanju stavio se na raspolaganje Gradu 

Slunju, moţda zastupa još neke JLS i rekao je da uvijek traţi kod generalnog 

direktora da bude  kontinuitet gradnje takvih cjevovoda. Moţemo mi slagati priče 

kakve hoćemo, ali ako nemamo takve ljude ne vrijedi ti ništa, moţeš ti doći u 

Hrvatske vode, generalni direktor te ne prihvaća, oni koji rade na tim poslovima 

jednostavno kaţu mi imamo plan takav i to  tako ide u nedogled.“  Što se tiče 

prijedloga  za javno priznanje za g. Štrka smatra da  on kao čovjek  koji se stavio na 

raspolaganje  i bio predsjednik općine u to vrijeme, to zasluţuje. Bio je i predsjednik 

kriznog štaba, vodio je sve što se radilo i događalo  po pitanju obrane  našeg mjesta i 

svi koji su tada bili uključeno to znaju kakav je to bila obaveza. Kaţe kako je teško 

tada bilo biti npr. načelnik policije i za ilustraciju iznio podatak kako je u policiji radilo 

u to vrijeme 37 policajaca od toga  32 Srbina i 5 Hrvata,  to je ipak  određena 

hrabrost i osobno podrţava  ovaj prijedlog. Za Katicu  Matešić isto tako smatra da 

zasluţuje   određeno poštovanje grada jer je kod nas puno napravila u tom sportu 

unatrag par godina. Sloţio se i sa razmišljanjem g. Ivšića,  ako nema  nekih 

aktivnosti,  ne moraju biti dodijeljena priznanja. 

Goran Glavurtić se izjasnio kako  g. Štrk ima njegov glas ZA, gđa. Katica Matešić 

ima njegov  glas ZA, a gospodin iz Hrvatskih voda nema  zato što mu je to posao. 

Postavlja pitanje da li ćemo dogodine, kada se riješe ove dvije zgrade kod trgovine 

DADO,  imati  g. Mrkonjića ili Nikolu Maţara kao  kandidate za javno priznanje, da li 

svatko iz institucija koji nešto naprave što im je posao  i duţnost treba dobiti 

priznanje grada Slunja. 

Gradonačelnik ponavlja kako  g. Veselčić  uopće nije vezan za naše područja. Kaţe 

kako mu ne vrijedi ići u Hrvatske vode kod  nekoga koga ne poznaje, to je na ţalost 

tako. Za g.  Mrkonjića ako odradi  zgrade ne vjeruje  da će dobiti priznanje jer nas 

drţe već nekoliko godina, ali da je to odradio ranije i da se  na vrijeme za to  zaloţio 

da se zgrade obnove,  bio bi sigurno  za. Sigurno je da će mu se zahvaliti osobno 

kada se to završi jer  kad-tad da se odradi biti će dobro. 



Predsjednik se uključio kratko rekavši kako  ovdje treba razlikovati prijedlog ili 

osobe koji u kontinuitetu  godinama rade na određenim poslovima i rade sa gradom, 

na one  koji su  gradu ne na jednom nego na iks projekata  pomogli  da se isti 

realiziraju. Tako se  i sada vodilo tom idejom  i tom mišlju i upravo su ovi prijedlozi 

takvi. Upravo je  gospodin na kojeg se najviša rasprave i odnosilo   osoba koja dugi 

niz godina radi na tim poslovima i sigurno je na neki način sklon Gradu Slunju. Potom 

je zaključio raspravu, pročitao tekst Odluke  o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 

2020. godini i istu dao na glasanje. 

Završetkom glasanja predsjednik konstatira da je glasalo 15 vijećnika i da je Gradsko 

vijeće sa 13 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŢANA usvojilo Odluku o dodjeli javnih 

priznanja Grada Slunja u 2020. godini.  

 

Sjednica je zaključena u 14,30 sati. 
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