REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/19-01/08
URBROJ: 2211/01-02-19-5
Zlatar, 2. svibnja 2019.
GRAD ZLATAR
GRADSKO VIJEĆE

PREDMET: Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika 18. 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 18.
sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara, KLASA: 021-05/19-01/08, URBROJ: 2211/01-0119-2 održane 29. 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: 021-05/19-01/08
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 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara, KLASA: 021-05/19-01/08,
URBROJ: 2211/01-01-19-2 od 29. 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: 021-05/19-01/08
URBROJ:2211/01-01-19-2
Zlatar, 29. travnja 2019.
ZAPISNIK
18. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara održane 29. travnja 2019. godine u Gradskoj
vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.
Početak u 18:04 sati.
NAZOČNI:
a) Vijećnici: Krunoslav Klancir, Kazimir Sviben, Juraj Žerjavić, Damir Bručić, 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: Monika Švenda, Vinko Bajzek i Tihana
Mendek (zapisničar),
- Sabina Pušec, novinarka Zagorskog lista.
ODSUTNI: Nadica Štahan, Ivana Parlov Roksandić (opravdano), Jasna Hanžek, Mirjana
Bajzek (opravdano).
Sjednicu vodi predsjednik Gradskog vijeća Krunoslav Klancir, pozdravlja prisutne i
otvara 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zlatara te konstatira kako je prisutno 11 od 15
vijećnika.
Predlaže dopunu dnevnog reda točkom: „Donošenje Odluke o stavljanju van snage
Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara za investiciju
Dječje igralište u Belcu na dio k. č. br. 3756, k.o. Belec“.
Kako nije bilo drugih prijedloga predsjednik Krunoslav Klancir dao je sljedeći dnevni
red na glasovanje:
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Zlatara unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo LAG-a “Zeleni bregi” za projekt “FITTNES/STREET WORKOUT
PARK ZLATAR” na dijelu k.č.br. 62/1 k.o. Zlatar,

2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Grada Zlatara za investiciju Dječje igralište u Belcu na dio k. č.
br. 3756, k.o. Belec donesena na 16. sjednici Gradskog vijeća 20. ožujka 2019.
godine,
3. Pitanja i prijedlozi.
Od prisutnih 11 vijećnika, 11 je glasovalo „ZA“ i 0 „PROTIV“ te je dnevni red
prihvaćen.
Točka 1.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara unutar tipa operacije 2.1.1.
Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo LAG-a “Zeleni bregi” za projekt
“FITTNES/STREET WORKOUT PARK ZLATAR” na dijelu k.č.br. 62/1 k.o. Zlatar.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek daje kratko pojašnjenje. Govori kako prema
natječajnoj dokumentaciji ne smiju biti započeti radovi te je potrebno imati ugovor o pravu
građenja koji mora biti na jednoj čestici. Dodaje kako pravo građenja mora biti upisano u
gruntovnici. Naglašava kako je u Belcu riječ o čestici na kojoj je i škola te nam KZŽ ne može
dati ugovor. Vezano za česticu na kojoj bi bio Fittnes/street workout park Zlatar, navodi kako
je riječ o samostalnoj čestici te je to moguće. U nastavku govori kako će se igralište u Belcu
raditi iz vlastitih sredstava, dok će se navedeno vježbalište prijaviti na natječaj. Dodaje kako
će tako biti i u prijedlogu rebalansa Proračuna Grada Zlatara. Objašnjava kako je rok za
natječaj 10.05. te je ova sjednica iz tog razloga hitno sazvana.
Vijećnika Davora Kljaka zanimaju rokovi vezano za Belec.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek govori kako će se raditi u fazama. Navodi
kako je rebalansom predviđeno oko 200 i nešto tisuća kuna za sprave i podlogu, a što je
sukladno troškovniku. Govori kako će se odmah poslije donesenog rebalansa ići u javnu
nabavu za sprave. Dodaje kako bi podloga i sprave trebale biti postavljene do ljeta, dok će se
opločivanje raditi sljedeće godine.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 1. točku na glasovanje. Od prisutnih 11
vijećnika, 11 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara unutar
tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo LAG-a “Zeleni bregi”.
Točka 2.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o stavljanju van
snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara za
investiciju Dječje igralište u Belcu na dio k. č. br. 3756, k.o. Belec donesena na 16. sjednici
Gradskog vijeća 20. ožujka 2019. godine.
Kako nije bilo rasprave, predsjednik je dao 2. točku na glasovanje. Od prisutnih 11
vijećnika, 10 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Grada Zlatara.
Točka 3.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu pod pitanja i prijedlozi.
Vijećnik Želimir Kurečić postavlja pitanje zbog čega na svečanu sjednicu Gradskog
vijeća nije bio pozvan saborski zastupnik g. Žarko Tušek.

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek odgovara kako je g. Tušek pozvan. Govori
kako je provjerila kod tajnice i da su sve pozivnice, pa tako i njemu, uredno i pravilno
poslane. Objašnjava kako ne zna kako je došlo do toga da nije primio pozivnicu te naglašava
kako je vrlo ljuta na situaciju koja se desila.
U nastavku gradonačelnica govori kako je Gradu Zlataru prošao projekt za parkiralište
kod suda koji je Grad prijavio na natječaj. Zahvaljuje svima na aktivnosti povodom Dana
Grada te poziva da se u Grad dostave eventualni prijedlozi, ideje i primjedbe vezano za Dan
Grada.
Predsjednik Krunoslav Klancir je napomenuo kako će se na sljedećoj sjednici dostaviti
Zapisnici sa 17. i 18. sjednice te je, kako više nije bilo rasprave, svima zahvalio na
sudjelovanju i zatvorio sjednicu u 18:15 sati.
ZAPISNIČAR:
Tihana Mendek

PREDSJEDNIK
Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr.

