
   SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

 sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Klanjca, održane dana 30. lipnja 2016. godine s 

početkom u 19,00 sati. 

 

 Nazočni: Mirko Lunko, Željko Zajec, Brankica Harapin, Dragica Milčić, Mladen 

Županić, Toni Bogović, Marijan Sporiš, Igor Jambrešić. 

 

 Ostali: Zlatko Brlek-gradonačelnik, Gordan Šoban-pročelnik, Milan Kušanić- voditelj 

Odsjeka za stambeno-komunalnu djelatnost, Jelkica Žigman-zapisničar. 

 

 Odsutni: Božidar Gorup, Željko Borošak, Ratko Kramarić, Nedjeljko Babić, Vladimir 

Šoštarić. 

 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća pozdravlja sve prisutne, konstatira da je prisutno 8 

vijećnika od ukupno 13, te otvara 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca. 

 

 Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća jednoglasno je usvojen. 

 

 U razmatranju materijala po dnevnom redu doneseni su slijedeći akti: 

 

1. Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec; 

2. Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec; 

3. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja 

naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec; 

4. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Klanjca; 

5. Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Klanjca; 

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne 

zajednice Grada Klanjca za 2015. godinu 

7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada 

Klanjca; 

8. I Dopuna Plana sustava Civilne zaštite na području Grada Klanjca za 2016. 

godinu; 

9. Odluka o kupnji zemljišta za proširenje  groblja u Dolu Klanječkom; 

 

 Pod točkom „Slobodna riječ“ vodila se slijedeća rasprava: 

 

G. gradonačelnik: -napominje da se otvorilo novo klizište prema Sv. Florijanu koje je u 

postupku sanacije  

- Županijske ceste izvode radove kod ulaza u Poslovnu zonu Lepoglavec 

- Poslovi kod Studije Galerije idu prema kraju, završetak radova predviđen je  do 30. rujna 

- 01. i 02. listopada održat će se manifestacija „Klanječke jeseni“ 



- prošli smo na Natječaju ( jedini u Hrvatskoj) Europa za građane te dobili 20.000 E 

- ide se u sanaciju krpanja udarnih rupa na nerazvrstanim cestama 

- upitno je da li ćemo moći ove godine sanirati klizište u Lepoglavcu  

 

Gđa. Harapin- postavlja pitanje kada će se konačno početi sa radovima na groblju Sv. Filip 

 

G. gradonačelnik- odgovara da radovi započinju za tri tjedna 

 

Dovršeno u 20,20. 

 

Zapisničar:      Potpredsjednik Gradskog vijeća: 

 

Jelkica Žigman     Mirko Lunko 

 

 

           

   

 

  


