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PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje
- dostavlja se

Poštovana,

Sukladno članku 53., stavak 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 11/13, 13/13 i 20/17), a
temeljem zahtjeva gradske vijećnice gospođe Vesne Štengl s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska,
održane 01. prosinca 2018. godine dostavljamo odgovor u pismenom obliku.
Pitanje:

Drugo pitanje vezano uz spomenik blaženom Alojziju Stepincu. Sisačkoj javnosti je poznata nakana
biskupa Vlade Košića da na Trgu bana Josipa Jelačića podigne spomenik blaženom Alojziju Stepincu. Što je
gradska uprava spremna učiniti zajedno s vijećnicima da bi se ova ideja ostvarila i Siščani doživjeli radost
postavljanja spomenika blaženom Alojziju Stepincu?

Odgovor:

Grad Sisak ima dugu i vrlo dobru tradiciju raspisivanja javnih urbanističkih, arhitektonskih i
kiparskih natječaja, kao što su: međunarodni urbanistički natječaj Europan 6 (2000.), arhitektonskiurbanističko natječaj za međugradski autobusni kolodvor (2001.), arhitektonski natječaj za ugostiteljski
lokal s vidikovcem na obali rijeke Kupe (2002.), arhitektonsko-urbanistički natječaj za uređenje šetališta
Vladimira Nazora (2002.), arhitektonski natječaj za zgradu centra za socijalnu skrb (2002.), arhitektonski
natječaj za cestovni most na rijeci Kupi (2003.), arhitektonsko-urbanistički natječaj za obrtničku školu i
dvoranu (2004.), arhitektonsko-urbanistički natječaj za uređenje trga bana Josipa Jelačića (2006.),
arhitektonski natječaj za islamski centar (2012.), arhitektonsko-urbanistički natječaj za pješačku zonu

(2014.), arhitektonski natječaj za klizalište Zibel (2015.), kiparski natječaj za spomenik Slavi Strieglu
(2016.) i u pripremi je raspisivanje natječaja za Interpretacijski centar arheološke baštine.
Shodno navedenom smatramo da je za bilo kakvu intervenciju u gradskom prostoru koji je od
velike važnosti za grad Sisak nužno provođenje otvorenih javnih natječaja koji bi bili osmišljeni,
organizirani i provedeni u suradnji s partnerima sa zajedničkim ciljem oplemenjivanja i osuvremenjivanja
prostora te time i povećanja kvalitete života svih građana grada Siska. Grad Sisak će, kao i do sada, uvijek
biti otvoren i na raspolaganju za razgovor i suradnju na temu prostornog uređenja grada u interesu i na
zadovoljstvo svih njegovih stanovnika.
S poštovanjem,
Privremeni pročelnik:

_________________________________
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Tomislav Dumančić, dipl. ing. arh.

