
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ZLATAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 021-05/19-01/04 

URBROJ: 2211/01-02-19-5 

Zlatar, 2. svibnja 2019. 

 

GRAD ZLATAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 

 

PREDMET: Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika 17. sjednice 

- razmatranje i usvajanje; traži se 

 

 

Temeljem članka 58. stavka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13.), Gradsko vijeće prije prelaska na dnevni 

red sjednice usvaja Zapisnik s prethodne sjednice.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Zlatara razmatranje i usvajanje Zapisnika 17. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara, KLASA: 021-05/19-01/04, URBROJ: 2211/01-01-

19-2 održane 11. travnja 2019. godine, a koji se nalazi u prilogu.  

Slijedom iznijetog, predlaže se donošenje Zaključka kao u prilogu.  

 

 

 

 

GRADONAČELNICA 

Jasenka Auguštan – Pentek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog: 

1. Zapisnik 

2. Prijedlog Zaključka 



PRIJEDLOG 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ZLATAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/04 

URBROJ: 2211/01-01-19-6 

Zlatar, _______ 2019. 

 

 

Temeljem članka 58. stavka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 19. 

sjednici održanoj _______ 2019. godine donosi 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara, KLASA: 021-05/19-01/04, 

URBROJ: 2211/01-01-19-2 od 11. travnja 2019. godine, usvaja se bez primjedbi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Klancir, dipl. ing.agr. 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Prilog zapisniku, 

2. Evidencija, 

3. Arhiva. 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ZLATAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/04 

URBROJ:2211/01-01-19-2 

Zlatar, 11. travnja 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

17. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara održane 11. travnja 2019. godine u Gradskoj 

vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2. 

 

Početak u 19:05 sati. 

 

NAZOČNI:  

a) Vijećnici: Krunoslav Klancir, Nadica Štahan, Ivana Parlov Roksandić, Damir Bručić, 

Mirjana Bajzek, Danijela Findak, Janko Auguštan, Želimir Kurečić, Darinka Sviben, 

Aleksandra Posarić Stužić, Božidar Hanžek i Davor Kljak 

b) Ostali:  

- Jasenka Auguštan-Pentek, gradonačelnica Grada Zlatara, 

- Stanko Majdak, zamjenik gradonačelnice Grada Zlatara, 

- Mladen Krušelj, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara, 

- Zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela: Sanja Lisjak, Monika Švenda, Vinko 

Bajzek i Tihana Mendek (zapisničar), 

- Vesna Pavleković, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Zlatar, 

- Mirjana Ščapec, novinarka Radio Zlatara, 

- Sabina Pušec, novinarka Zagorskog lista, 

 

ODSUTNI: Kazimir Sviben, Juraj Žerjavić (opravdano) i Jasna Hanžek. 

 

Sjednicu vodi predsjednik Gradskog vijeća Krunoslav Klancir, pozdravlja prisutne i 

otvara 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zlatara te konstatira kako je prisutno 12 od 15 

vijećnika.   

Predlaže dopunu dnevnog reda s dvije točke: Donošenje Odluke o imenovanju 

zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Zlatara i Donošenje Odluke o imenovanju 

ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar. 

Kako nije bilo drugih prijedloga predsjednik Krunoslav Klancir dao je sljedeći dnevni 

red na glasovanje: 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Zlatara, 

3. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar za 2018. godinu, 

4. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta dr. 

Jurja Žerjavića Zlatar, 



5. Donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2019. godinu, 

6. Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu, 

7. Pitanja i prijedlozi. 

 

Od prisutnih 12 vijećnika, 12 je glasovalo „ZA“ i 0 „PROTIV“ te je dnevni red 

prihvaćen.  

 

Točka 1. 

Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o usvajanju Zapisnika 16. sjednice 

Gradskog vijeća. 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik je 1. točku dao na glasovanje. Od prisutnih 12 

vijećnika, 12 je glasovalo „ZA“ i 0 „PROTIV“ te je Gradsko vijeće usvojilo Zapisnik 16. 

sjednice Gradskog vijeća.  

 

Točka 2. 

Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o imenovanju 

zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Zlatara. 

Predsjednik Mandatne komisije Damir Bručić izvještava vijećnike o donošenju 

Zaključka Mandatne komisije kojim se obavještava Gradsko vijeće Grada Zlatara o 

imenovanju Aleksandre Posarić Stužić zamjenicom vijećnika Marka Maloče, dok se Josipu 

Binguli utvrđuje prestanak obnašanja vijećničke dužnosti od 11. travnja 2019. godine.  

Kako nije bilo rasprave, predsjednik je dao 2. točku na glasovanje. Od prisutnih 12 

vijećnika, 12 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće 

donijelo Odluku o imenovanju zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Zlatara. 

Predsjednik Krunoslav Klancir poziva vijećnicu Aleksandru Posarić Stužić na davanje 

svečane prisege i potpisivanje njezina teksta. Nastavno čita tekst prisege na što vijećnica 

odgovara „Prisežem“ te potpisuje tekst prisege. 

 

Točka 3. 

Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o Izvješću o radu Gradskog društva 

Crvenog križa Zlatar za 2018. godinu. 

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Zlatar Vesna Pavleković daje iscrpno 

obrazloženje vezano za Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar. 

Predsjednik Krunoslav Klancir se zahvaljuje na iscrpnom obrazloženju te 

humanitarnom radu ravnateljice, ali i cijelog Gradskog društva Crvenog križa Zlatar. 

Vijećnik Davor Kljak komentira kako je Izvješće lijepo sastavljeno te kako se čovjek 

zapita da li bi to sve Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar i trebalo raditi. Govori kako bi se 

trebali povezati s institucijama. Napominje da bi Grad kao sredina trebao preuzeti dio poslova 

koje nisu striktno dužnosti Crvenog križa. Apelira na gradonačelnicu i članove.  

Gđa. Vesna Pavleković naglašava kako oni rade sukladno Zakonu u kojem su 

djelatnosti taksativno nabrojene. Ukazuje na problem kod financiranja Crvenog križa, gdje 

Crveni križ na području jedinica koje imaju male proračune, imaju i male financijske 

mogućnosti. Naglašava kako bi voljela da dio poslova preuzmu druge institucije i subjekti. 

Vezano za dodjelu priznanja, govori kako su predložili dva člana za dodjelu priznanja Grada 

Zlatara. Iznosi problem vršenja pritiska od grupe ljudi da se nekom članu dodjeli priznanje, a 

dodijeljena su mu već sva priznanja.  

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 3. točku na glasovanje. Od prisutnih 12 

vijećnika, 12 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće 

donijelo Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i Izvješća o prihodima i rashodima za 

2018. godinu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar. 

Gđa. Vesna Pavleković napušta sjednicu. 



 

Točka 4. 

Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o imenovanju 

ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar. 

Predsjednica Komisije za izbor i imenovanja Nadica Štahan čita Prijedlog komisije 

kojim se Gradskom vijeću Grada Zlatara predlaže da se za ravnateljicu POU dr. Jurja 

Žerjavića imenuje Gordana Valjak. Napominje kako je Prijedlog donesen jednoglasno.  

Na pitanje vijećnice Darinke Sviben da li je dostavljena još koja molba, pročelnik 

Mladen Krušelj odgovara negativno.  

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 4. točku na glasanje. Od prisutnih 12 

vijećnika, 12 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće 

donijelo Odluku o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja 

Žerjavića Zlatar. 

 

Točka 5. 

Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Zaključka o dodjeli 

javnih priznanja Grada Zlatara za 2019. godinu. 

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek napominje kako su svi dospjeli prijedlozi 

uvršteni u Zaključak. 

Vijećnicu Darinku Sviben zanima koga je predložio Crveni križ te o čemu je pričala 

gđa. Vesna Pavleković. 

Pročelnik Mladen Krušelj odgovara kako to piše u prijedlogu te kako oni uvijek 

predlažu dobrovoljne darivatelje krvi. Vezano za ono o čemu je pričala gđa. Pavleković, 

govori kako je riječ o Vjekoslavu Kadoiću koji je dobio priznanje od Crvenog križa za 100 

darivanja krvi te drugog priznanja za 125 darivanja, koliko ima gospodin, nema.   

U nastavku gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek detaljnije objašnjava prijedloge za 

priznanja Grada Zlatara.  

Predsjednik Krunoslav Klancir napominje kako Gradsko vijeće godišnje sukladno 

odluci može dodijeliti tri plakete i pet diploma. 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 5. točku na glasanje. Od prisutnih 12 

vijećnika, 12 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće 

donijelo Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2019. godinu. 

 

Točka 6. 

Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o izmjeni 

Odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu. 

Sanja Lisjak daje obrazloženje. Govori kako se odluka donosi sukladno zahtjevu 

Ministarstva financija, a vezano za suglasnost na zaduženje za energetsku obnovu sustava 

javne rasvjete. Ministarstvo traži da se u Odluku o izvršenju proračuna uključi da se Grad 

Zlatar u 2019. godini planira kreditno zadužiti i u kojem iznosu, a osim toga da se navede i 

očekivan dug na kraju godine. Napominje kako taj iznos čini postojeći dug te dug koji će 

postojati ukoliko ga Ministarstvo odobri.  

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek također kratko objašnjava razloge donošenja 

ove odluke. Napominje kako smo u prosincu prošle godine donijeli odluku o ESIF-ovom 

modelu koji ne ide u kreditno zaduživanje sustava javne rasvjete. Objašnjava kako sada 

Ministarstvo traži izmjenu odluke kako je u prijedlogu.  

Dodatno pojašnjenje daje i pročelnik Mladen Krušelj.  

Vijećnik Davor Kljak moli da se u kratkim crtama objasni što bi se i u kojem roku 

napravilo za iznos od 5,5 mil. kuna. 

Odgovor daje gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek navodeći da je HBOR dao 

indikativnu ponudu. Govori kako je ovdje riječ o projektu - ESIF modelu kreditnog 



zaduživanja gdje je kamata vrlo mala ili je nema. Vezano za rok, govori kako je rok izvršenja 

radova 10 mjeseci od dobivanja sredstava. Objašnjava kako bi se u tom roku morao izmijeniti 

sustav javne rasvjete, a kako bi rok otplate od uštede koju imamo bio 10 godina.  

Vijećnika Davora Kljaka zanima pokriva li to kompletno rasvjetu ili samo obnovu 

postojeće. 

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek govori kako u ovom projektu kojeg daje 

ministarstvo (ESIF) ide rekonstrukcija i 5 posto proširenja mreže, a drugi dio koji ostaje ide 

po ESCO modelu. Na kraju objašnjava problem s popravcima stare, postojeće javne rasvjete. 

Vijećnik Božidar Hanžek napominje kako izvođači koji rade na popravku rasvjete 

koriste jeftine materijale koji kratko traju. Zaključuje kako se traži 5,5 mil. kuna i  kako bi na 

kraju godine dug Grada Zlatara iznosio oko 9 mil. kuna, a što Ministarstvo traži da stoji u 

odluci da bismo dobili odobrenje. 

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek iznosi kako se nada da će nam trebati i manje 

od 5,5 mil. kuna, što će se vidjeti poslije javne nabave. Dodaje kako su stigle upute što 

Odluka mora sadržavati. 

Vijećnika Davor Kljaka zanima da li će Grad, ukoliko se ide na kredit od 5,5 mil. kuna,  

imati novaca za druge projekte, odnosno električne vodove koji nisu postavljeni. 

 Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek daje potvrdan odgovor te naglašava kako će 

se to sve financirati iz uštede. Govori o mogućnosti da trošak prelazi uštedu i to oko 

10.000,00 kn mjesečno, no naglašava da Grad, ukoliko do toga dođe, može to financirati bez 

problema.    

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 6. točku na glasovanje. Od prisutnih 12 

vijećnika, 12 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće 

donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu. 

 

Točka 7. 

Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu pod pitanja i prijedlozi. 

Vijećnica Darinka Sviben moli da joj se dostavi pismeni odgovor na sljedeća pitanja 

koja je dobila od sugrađanke:  

- kome su upućena pozivna pisma za izradu projektne dokumentacije za uređenje 

svih gradskih groblja, pojedinačno, navedeno po grobljima na području Grada; 

koja je procijenjena vrijednost radova te po kojoj cijeni su ugovoreni radovi, 

- kome su upućena pozivna pisma za izradu projektne dokumentacije za uređenje 

parkića ispred Euro-Preisa; koja je procijenjena vrijednost radova te po kojoj cijeni 

su ugovoreni radovi, 

- kome su upućena pozivna pisma za izradu projektne dokumentacije za dječji vrtić; 

koja je procijenjena vrijednost radova te po kojoj cijeni su ugovoreni radovi. 

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek napominje kako je građanka mogla uputiti i 

upit na Grad Zlatar sukladno pravu na pristup informacijama. Vezano za prvo pitanje, govori 

kako nema procijenjene vrijednosti i kako nisu ugovoreni radovi, dok za drugo navodi kako se 

radi o iznosu manjem od 70.000,00 kn tako da nije postojala obveza upućivanja pozivnog 

pisma. Vezano za treće pitanje, navodi kako će se tu provoditi javna nabava. 

Vijećnica Nadica Štahan, kao predsjednica Komisije za izbor i imenovanje, moli da se 

predloži novi član Komisije za zamjenu člana Josipa Bingule koji je bio od strane HDZ-a. 

Vijećnicu Ivanu Parlov Roksandić zanima kako i na koji način bi se Grad Zlatar mogao 

uključiti u javnu raspravu vezano za spalionicu koja se priprema sagraditi u Konjščini. Iznosi 

kako nas se to sve tiče jer će se emisije - sve štetne stvari iz spalionice širiti u krugu od 10 do 

15 kilometara. 

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek iznosi svoje stajalište o tome kako spalionicu 

ne treba graditi te da je to nepotrebno, štetno i zastarjelo. Navodi kako takvo mišljenje dijele i 

drugi susjedni načelnici. Dodatno obrazlaže svoje stajalište. 



U nastavku gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek govori kako se od ponedjeljka ili 

utorka za teži promet (promet iznad 10 tona) zatvara državna cesta D29. Navodi kako su ona i 

gosp. Milički uputili prigovor zbog prometovanja velikog broja pretovarenih kamiona uslijed 

čega dolazi do oštećenja kolnika, a koji je prihvaćen od strane Hrvatskih cesta.   

 Vijećnika Davor Kljaka zanima da li je riješen natječaj za udruge, na što mu odgovor 

daje gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek. Govori kako je odluka objavljena te 

objašnjava kako je bilo nekoliko situacija zbog kojih se morao kontaktirati Ured za udruge, a 

vezano za udruge koje nisu pravilno poslovale ili su registrirane manje od 6 mjeseci. 

Monika Švenda govori kako odluka mora biti objavljena 8 dana, nakon čega je potrebno 

da protekne rok od 8 dana za žalbe.  

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek objašnjava kako su se na natječaj javile 

udruge iz Zagreba s projektom organizacije koncerta u crkvi ili predstave u OŠ, a provjerom 

smo saznali da o tome župnik i ravnatelj nemaju saznanja. Napominje kako su takvi projekti 

udruga odbijeni, kao i projekti udruga koji nemaju članove s područja Grada Zlatara. Dodaje 

kako je od tih udruga moguća žalba.   

Vijećnica Danijela Findak iznosi kako smatra da vijeće mora zauzeti neko čvršće 

stajalište oko izgradnje spalionice u Konjščini. Govori o štetnosti njezine izgradnje te iznosi 

zabrinutost oko situacije u kojoj ministar na javnoj televiziji govori kako ne zna ništa o tome. 

Osim toga, govori kako je danas vidjela na televiziji kako gradonačelnik Grada Zagreba gosp. 

Milan Bandić govori da u izgradnji te spalionice ne vidi problem te kako spalionica sigurno 

ide u Konjščinu jer je tako dogovoreno. Iznosi mišljenje da kao vijećnici moraju saslušati 

jednu i drugu stranu te priče i nešto poduzeti. Navodi kako je svjesna da se sa smećem mora 

nešto poduzeti, no zaključuje kako ovo nije rješenje. Naglašava kako postoje spalionice u 

većim europskim gradovima, no dodaje kako tako kvalitetnu spalionicu mi ovdje zasigurno 

nećemo imati.    

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek govori kako nije stvar ni u kvaliteti spalionice 

već kako se tek sada u tim zemljama pokazala štetnost za ljude koji žive u blizini. Zaključuje 

kako je ovo zastarjela metoda i kako postoje moderniji sustavi. Zaključuje da se ne treba 

uzimati nešto što se drugdje pokazalo loše.   

Vijećnica Ivana Parlov Roksandić postavlja pitanje postoji li nekakav način da se 

vijećnici ili Grad Zlatar uključi u to, obzirom da se to tiče i Grada Zlatara.  

Predsjednik Krunoslav Klancir predlaže da se za sljedeću sjednicu prikupi neka 

relevantna dokumentacija i informacija na osnovu čega bi Gradsko vijeće moglo donijeti stav.    

Vijećnik Želimir Kurečić pozdravlja prijedlog predsjednika Klancira.  

Vijećnik Davor Kljak postavlja pitanje hoće li se nekog zadužiti za to te komentira kako 

bi naša vijećnica kao predstavnica zaštite potrošača trebala biti jako informirana.  

Donijet je zaključak da se za sljedeću sjednicu prikupe informacije vezano za temu 

spalionice u Konjščini.  

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek poziva vijećnike da se odazovu na događanja 

povodom Dana Grada te se zahvaljuje svim ustanovama i udrugama koje su obogatile 

program. Kratko objašnjava program i najavljuje sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. Na kraju 

govori o oznakama ulica koje su postavljene te oznakama naselja koje će se postaviti.  

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Krunoslav Klancir je zahvalio svima na 

sudjelovanju i zatvorio sjednicu u 20:00 sati.  

 

ZAPISNIČAR: 

Tihana Mendek 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr. 

 


