REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/19-01/10
URBROJ: 2211/01-02-19-7
Zlatar, 16. rujna 2019.
GRAD ZLATAR
GRADSKO VIJEĆE

PREDMET: Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika 20. 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 20.
sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara, KLASA: 021-05/19-01/10, URBROJ: 2211/01-0119-2 održane 10. srpnja 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: 021-05/19-01/10
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 21.
sjednici održanoj _______ 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK
Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara, KLASA: 021-05/19-01/10,
URBROJ: 2211/01-01-19-2 od 10. srpnja 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: 021-05/19-01/10
URBROJ:2211/01-01-19-2
Zlatar, 10. srpnja 2019.
ZAPISNIK
20. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara održane 10. srpnja 2019. godine u Gradskoj
vijećnici u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.
Početak u 20:04 sati.
NAZOČNI:
a) Vijećnici: Krunoslav Klancir, Kazimir Sviben, Nadica Štahan, Ivana Parlov
Roksandić, Damir Bručić, Jasna Hanžek, 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,
- Mladen Krušelj, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara,
- Zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela: Vladimir Goleš, Sanja Lisjak, Monika
Švenda, Vinko Bajzek i Tihana Mendek (zapisničar),
- Željko Spevec, predsjednik DVD-a Zlatar,
- Mirjana Ščapec, novinarka Radio Zlatara,
- Sabina Pušec, novinarka Zagorskog lista.
ODSUTNI: Juraj Žerjavić
Sjednicu vodi predsjednik Gradskog vijeća Krunoslav Klancir, pozdravlja prisutne i
otvara 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zlatara te konstatira kako je prisutno 14 od 15
vijećnika.
Predlaže dopunu dnevnog reda sa točkom: Donošenje Odluke o imenovanju člana
Komisije za izbor i imenovanja.
Kako nije bilo drugih prijedloga predsjednik Krunoslav Klancir dao je sljedeći dnevni
red na glasovanje:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice Gradskog vijeća,
2. Financijska izvješća i izvješća o radu za 2018. godinu, financijski planovi i planovi
rada za 2019. godinu Vatrogasne zajednice Grada Zlatara i DVD-a Zlatar, Belec i
Donja Batina,

3. Nacrt Izvješća o obavljenoj revizji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na
području Krapinsko-zagorske županije,
4. Donošenje Odluke o komunalnom redu,
5. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara,
6. Donošenje Plana djelovanja Grada Zlatara u području prirodnih nepogoda za 2019.
godinu,
7. Donošenje Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda,
8. Donošenje III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu,
9. Donošenje Zaključka o sadržaju promotivnog spota Krapinsko-zagorske županije,
10. Donošenje Odluke o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja,
11. Pitanja i prijedlozi.
Od prisutnih 14 vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“ i 0 „PROTIV“ te je dnevni red
prihvaćen.
Točka 1.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o usvajanju Zapisnika 19. sjednice
Gradskog vijeća.
Vijećnik Želimir Kurečić napominje kako u zapisniku ima nekoliko navoda koje nije
rekao te želi da se to ispravi na način da:
- u točki 14. umjesto „još samo jedna crkva iz tog doba“ piše „još samo jedna crkva
slične umjetničke povijesne vrijednosti“
- u točki 15. umjesto „te da je anketa kupljena“ piše „te da je anketa naručena“.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je 1. točku, uvažavajući primjedbu vijećnika
Želimira Kurečića, dao na glasovanje. Od prisutnih 14 vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“ i 0
„PROTIV“ te je Gradsko vijeće usvojilo Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća.
Točka 2.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o Financijskim izvješćima i
izvješćima o radu za 2018. godinu, financijskim planovima i planovima rada za 2019. godinu
Vatrogasne zajednice Grada Zlatara i DVD-a Zlatar, Belec i Donja Batina.
Vijećnik Davor Kljak upućuje pitanje gosp. Željku Spevecu zbog čega kao predsjednik
nije na vrijeme korigirao to što DVD Belec nije dostavio izvješće.
Gosp. Željko Spevec napominje kako je on predsjednik DVD-a Zlatar, a gosp. Ljudevit
Vrlec predsjednik DVD-a Belec. Dodaje kako nešto više možda može reći vijećnik Želimir
Kurečić koji je u funkciji zamjenika predsjednika Vatrogasne zajednice Grada Zlatara.
Vijećnik Davor Kljak govori kako ovo ostavlja dojam da DVD-ovi na području Grada
Zlatara nisu složni.
Vijećnik Želimir Kurečić napominje kako su sva izvješća dostavljena te da iz materijala
nije vidljivo da nešto nedostaje. Napominje da u prijedlogu Odluke stoji kako se daje potvrda
na dostavljena financijska izvješća i izvješća o radu. Komentira 2. točku prijedloga Odluke te
smatra kako to tako ne može biti. Objašnjava kako svako Dobrovoljno vatrogasno društvo
osim što zakonski prima sredstva iz proračuna ima i sredstva iz drugih izvora poput donacija.
Za primjer navodi 2017. godinu kada su svojim zalaganjima prikupili preko 100 tisuća kuna
donacija za proslavu. Govori kako ovim Prijedlogom Odluke plan DVD-a ne može biti veći
od financijskih sredstava dobivenih iz proračuna. Zaključuje kako se društva ne bi smjela
ograničiti, a ovime jesu ograničena.
Pročelnik Mladen Krušelj objašnjava kako navedeno nije osporeno ovim Prijedlogom
Odluke.

Vijećnik Želimir Kurečić komentira 3. točku Prijedloga Odluke te objašnjava kako je
DVD Belec uveo praksu da na Skupštini npr. u veljači ili ožujku kada donosi dokumente za
prošlu godinu, donosi odmah i plan za sljedeću godinu. Naglašava kako to nije zakonski
zabranjeno.
Pročelnik Mladen Krušelj napominje kako to nije u redu.
Gosp. Željko Spevec i vijećnik Želimir Kurečić objašnjavaju kako se dokumentacija
mora donijeti tijekom godine, a ne krajem godine.
Vijećnik Želimir Kurečić iznosi kako u Prijedlogu Odluke ne mora pisati sadržaj kao u
točki 3.
Pročelnik Mladen Krušelj objašnjava kako je točka 3. Prijedloga Odluke uputa.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali pročelnik Mladen Krušelj,
gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek i vijećnik Želimir Kurečić, a vezano za pogreške u
dokumentaciji DVD-a Belec koje su naknadno ispravljene.
Vijećnik Želimir Kurečić iznosi problem što se u DVD-u Belec često mijenja tajnik/ca.
Na kraju naglašava kako je suradnja DVD-a u okviru Vatrogasne zajednice izvrsna.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 2. točku na glasovanje. Od prisutnih 14
vijećnika, 13 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo Odluku o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o radu Vatrogasne zajednice
Grada Zlatara i pripadajućih dobrovoljnih vatrogasnih društava za 2018. godinu, planova rada
i financijskih planova za 2019. godinu.
Točka 3.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o Nacrtu Izvješća o obavljenoj
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u
vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.
Vijećnik Davor Kljak postavlja pitanje zbog čega je ova točka stavljena na dnevni red.
Pročelnik Mladen Krušelj objašnjava kako su se sva izviješća revizije stavljala na
dnevni red Gradskog vijeća, osim ona dobivena u vrijeme kada je gradonačelnik bio gosp.
Đurek koji je izvješća skrivao. Napominje kako su ovo tematske revizije.
Predsjednik Krunoslav Klancir dodatno pojašnjava kako je svake godine tema revizije
drugačija.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 3. točku na glasanje. Od prisutnih 14
vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo Zaključak kojim se prima na znanje Nacrt Izvješća.
Točka 4.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o komunalnom
redu. Objašnjava kako je Prijedlog Odluke bio na javnom savjetovanju te da je pristigla jedna
primjedba koja nije uvažena.
Kako nije bilo rasprave, predsjednik je dao 4. točku na glasanje. Od prisutnih 14
vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo Odluku o komunalnom redu.
Točka 5.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara. Objašnjava kako je Prijedlog Odluke bio
na javnom savjetovanju te kako nije pristigla niti jedna primjedba.
Vijećnik Davor Kljak postavlja pitanje može li se negdje vidjeti s kojim sve
nekretninama Grad raspolaže.
Pročelnik Mladen Krušelj govori da se na tome radi te objašnjava kako postupak nije
jednostavan.

Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek dodaje kako je vezano za to potpisan ugovor
s firmom koja sada radi popis svih nekretnina.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 5. točku na glasovanje. Od prisutnih 14
vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo Odluku o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara.
Točka 6.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Plana djelovanja Grada
Zlatara u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.
Vijećnik Želimir Kurečić upozorava na potrebu ažuriranja teksta na stranici 24. i 25.
pod točkom 6. Procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprečavanje
stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradavanja stanovništva u tablici 5. Materijalnotehnička sredstva i kadrovska popunjenost vatrogasnih postrojbi na način da se kod:
- materijalno-tehničkih sredstava doda još jedno vozilo koje posjeduje DVD Zlatar
- kadrovske popunjenosti navedu brojevi članova prema svim funkcijama
Uslijedila je kraća rasprava vezano za prethodno navedenu manjkavost podataka koje je
primijetio vijećnik Želimir Kurečić. U raspravi su sudjelovali vijećnik Želimir Kurečić,
pročelnik Mladen Krušelj, Vladimir Goleš i gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek.
Zaključeno je da će se od Vatrogasne zajednice Grada Zlatara zatražiti da u roku od tjedan
dana dostavi podatke o kadrovskoj popunjenosti DVD-a Zlatar, Belec i Donja Batina.
Vijećnik Želimir Kurečić postavlja pitanje da li je Plan radila neka firma, na što mu
gradonačelnica daje potvrdan odgovor. U nastavku komentira kako je informacije potrebno
tražiti od samih DVD-a, a ne preuzimati sa web stranica.
Pročelnik Mladen Krušelj pokazuje dopis kojim su određeni podaci traženi od
Vatrogasne zajednice, a vijećnik Želimir Kurečić komentira kako sadržaj dopisa nije u redu.
Vijećnik Želimir Kurečić predlaže da se dopis pošalje zapovjedniku vatrogasne
zajednice iz razloga što je to u njegovoj nadležnosti.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 6. točku na glasovanje uz uvjet da se
ažuriraju podaci o materijalno-tehničkim sredstvima i kadrovskoj popunjenosti DVD-a Zlatar,
Belec i Donja Batina, a što će se tražiti od Vatrogasne zajednice Grada Zlatara. Od prisutnih
14 vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo Plan djelovanja Grada Zlatara u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.
Točka 7.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o imenovanju
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Predsjednica Komisije za izbor i imenovanja Nadica Štahan iznosi Prijedlog Komisije
da se u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju:
1. Mladen Krušelj iz Zlatara, Borkovec 22, za predsjednika,
2. Tihana Mendek iz Zlatara, Ante Starčevića 1c, za člana,
3. Juraj Žerjavić iz Zlatara, Ladislavec 38a, za člana,
4. Aleksandra Posarić Stužić iz Zlatara, Martinečka 74G, za člana,
5. Davor Kljak iz Zlatara, Borkovec 13v, za člana.
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ni rasprave, predsjednik je dao 7. točku na
glasovanje. Od prisutnih 14 vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“
te je Gradsko vijeće donijelo Odluku o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda.
Točka 8.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju III. izmjene i dopune
Plana nabave za 2019. godinu.

Sanja Lisjak daje kratko objašnjenje zbog čega postoji potreba za izmjenama i
dopunama Plana nabave. Kao razloge navodi potrebu za dopunom Plana sa stavkom 81., 82. i
83. te promjenama kod dvije procijenjene vrijednosti unutar postojećih stavaka.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek govori kako je od Vlade RH stiglo odobrenje
da Grad Zlatar može krenuti u postupak rasvjete. Kratko objašnjava kako je od HBOR-a stigla
obavijest da je Grad Zlatar prošao preliminarnu provjeru tehničke dokumentacije te sada
slijedi formalna provjera. Iznosi nadu da će se s radovima krenuti na jesen te napominje kako
je rok za realizaciju kredita 12 mjeseci.
Na pitanje vijećnika Božidara Hanžeka da li se taj rok odnosi i na postavljanje nove
rasvjete, gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek daje potvrdan odgovor uz napomenu da će
jedan dio financiranja biti na drugačiji način.
Vijećnik Želimir Kurečić postavlja pitanje koji je razlog promijene stavke pod broj 60.,
na što mu Sanja Lisjak odgovara kako je riječ samo o promjeni naziva projekta koji je sada
usklađen s nazivom pod kojim je projekt odobren od strane Ministarstva.
Vijećnik Želimir Kurečić komentira kako se na natječaj javlja pod nazivom vrtića te
iznosi bojazan za moguće probleme.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek naglašava kako je projekt vrtića najvažniji i
da će se s promjenom naziva čekati ukoliko će tako zahtijevati Ministarstvo.
Sanja Lisjak objašnjava kako ova promjena nije uvjet, no zbog eventualne kontrole
Agencije, naziv je usklađen.
Vijećnica Darinka Sviben postavlja pitanje ide li se u rekonstrukciju i dogradnju vrtića
ili samo u rekonstrukciju.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek objašnjava kako se u projektu ništa ne
mijenja te da će se vrtić dograđivati. Napominje kako se u Planu nabave mijenja samo naziv
na način da bude isti nazivu iz projekta.
Vijećnica Darinka Sviben postavlja pitanje da li je naziv projekta pogrešan od početka
same prijave, na što pročelnik Mladen Krušelj odgovara negativno te objašnjava kako
Ministarstvo obično prilagodi naziv kod pisanja ugovora.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 9. točku na glasovanje. Od prisutnih 14
vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.
Točka 9.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Zaključka o sadržaju
promotivnog spota Krapinsko-zagorske županije.
Vijećnica Danijela Findak govori kako u materijalima piše pogrešno jer se razgovaralo
o tome da se u promotivnim materijalima ubuduće uvrsti i naš dio županije, a ne kako stoji u
materijalima da se napravi novi promotivni video.
Nakon kraće rasprave, zaključeno je kako je prijedlog zaključka u redu, već se greška
nalazi u samom tekstu prijedloga.
Vijećnik Želimir Kurečić govori kako se iz zapisnika može vidjeti kako se razgovaralo i
o dr. Tuđmanu te Velikom Trgovišću. Podsjeća na raspravu na 19. sjednici.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek objašnjava razloge zbog kojeg to nije
uvršteno. Iznosi stav da bi se svaki grad/općina trebao zalagati za svoje područje te govori
kako je njezin prijedlog da se bazira na Grad Zlatar. Napominje kako ne umanjuje vrijednost
ni jednog dijela Zagorja ili njihovih znamenitosti, ali kao gradonačelnica Grada Zlatara vodi
računa o tome što je izostavljeno s područja Grada Zlatara. Poziva vijećnika Želimira
Kurečića da iznese svoj prijedlog.
Vijećnik Božidar Hanžek iznosi prijedlog da se uvrsti stara crkva sv. Jurja, kao najstariji
spomenik kulture u ovom dijelu. Iznosi mišljenje da bi umjesto kratice „i sl.“ u Zaključku

trebalo nabrojiti sve znamenitosti: Crkva sv. Marije Snježne, Crkva sv. Jurja, crkva u
Marinščini i planina Ivanščica.
Vijećnik Želimir Kurečić predlaže da se iza Crkve sv. Marije Snježne navede kako je
ista zaštitnica Krapisnko-zagorske županije.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek napominje kako se radi o turističkom spotu.
Objašnjava kako je važno staviti crkvu u Belcu, ali ne zbog toga što je zaštitnica županije već
zbog njezine vrijednosti.
Vijećnik Želimir Kurečić podržava prijedlog vijećnika Božidara Hanžeka da se
znamenitosti nabroje iz razloga što će zaključak doći nekom djelatniku koji neće znati što je
to „slično“.
Vijećnik Davor Kljak komentira kako županija ima 33 općine/grada te da će spot
predugo trajati ukoliko svako od njih izdvoji više znamenitosti. Zaključuje kako je potrebno
odrediti prioritete.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek napominje kako je sve ovo što su vijećnici
naveli važno za spot Zlatara te će se sve to uvrstiti u gradski protivni video. Naglašava kako
su crkva u Belcu i planina Ivančica važne jer se na njima temelji budući turizam Grada
Zlatara.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik je dao 10. točku na glasovanje. Od prisutnih
14 vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ te je Gradsko vijeće
donijelo predložena Izvješća.
Točka 10.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu o donošenju Odluke o imenovanju
člana Komisije za izbor i imenovanja.
Predsjednica Komisije za izbor i imenovanja Nadica Štahan iznosi Prijedlog Komisije
da se u Komisiju za izbor i imenovanja na mjesto člana Josipa Bingule imenuje Darinka
Sviben iz Zlatara, Kralja Petra Krešimira IV. 4.
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ni rasprave, predsjednik je dao 10. točku na
glasovanje. Od prisutnih 14 vijećnika, 14 je glasovalo „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“
te je Gradsko vijeće donijelo Odluke o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja.
Točka 11.
Predsjednik Krunoslav Klancir otvorio je raspravu pod pitanja i prijedlozi.
Vijećnik Božidar Hanžek komentira kako već tri mjeseca ne radi javna rasvjeta u Belcu.
Gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek objašnjava kako nije kvar u žaruljama već je
riječ o kvaru većeg razmjera na instalacijama HEP-a. Govori kako joj je iz HEP-a rečeno da
će se navedeni problem riješiti sljedeći tjedan.
Kratko je uslijedila rasprava vezano za cestu u naselju Repno u kojoj su sudjelovali
vijećnik Božidar Hanžek i Janko Auguštan te gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Krunoslav Klancir je zahvalio svima na
sudjelovanju i zatvorio sjednicu u 20:55 sati.
ZAPISNIČAR:
Tihana Mendek
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