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KLASA: 021-05/18-01/01 
URBROJ: 2135/01-01/18-4 
Klanjec, 16. ožujka 2018. 

SKRAĆENI ZAPISNIK  

 sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Klanjca, održane dana 15. ožujka  2018. godine s 

početkom u 19,00 sati.      

 Nazočni viječnici/ce: Mirko Lunko, Mirjana Smičić-Slovenec, Brankica Harapin, Mladen 

Županić, Toni Bogović, Alisa Šoban, Ilija Kranjčec, Stjepan Vlahović, Stanko Novosel, Igor 

Jambrešić, Krešo Sever.  

 Ostali nazočni: Zlatko Brlek-gradonačelnik, Gordan Šoban-pročelnik, Snježana Horvatin-

ravnateljica Kulturnog centra Klanjec, Mirjana Čelec- v.d. ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice 

„Antun Mihanović“ Klanjec, Jelena Bašić- ravnateljica DV „Kesten“ Klanjec, Marija Prekratić-

referent za financije i proračun 

 Odsutni viječnici/ce: Dragica Milčić, Ratko Kramarić 

 Predsjednik Gradskog vijeća g. Mirko Lunko pozdravlja sve nazočne, konstatira da je prisutno 

11 vijećnika od ukupno 13, te otvara 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca. 

             Na početku sjednice Predsjednik Gradskog vijeća poziva sve nazočne na minutu šutnje radi 

odavanja počasti iznenada preminulom službeniku Grada Klanjca g. Milanu Kušaniću. 

             Predsjednik Gradskog vijeća iznosi da imamo predloženu novu točku dnevnog reda, te daje na 

glasanje prijedlog dopune dnevnog reda na način da se iza točke 21. uvrsti točka 22. koja glasi 

„Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja”. Dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 

Nakon toga Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Dnevni red u cjelini, te je jednoglasno 

usvojen slijedeći 

 U razmatranju materijal po dnevnom redu doneseni su slijedeći akti: 

1. Zaključak o Izvješću o rada i poslovanju za 2017. godinu Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe, Zabok 

2. Zaključak o Godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu Dječjeg vrtića 

„Kesten“ Klanjec; 

3. Zaključak o Godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu Kulturnog 

centra Klanjec;

 

4. Zaključak o Godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu Gradske 

knjižnice i čitaonice „Antun Mihanović“ Klanjec; 

5. Statut Grada Klanjca; 

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2017. godinu; 



 

 

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  i Programa izgradnje 

komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca za 2017. godinu; 

8. Zaključak o: Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, Programa socijalne skrbi, 

Programa financiranja javnih potreba u športu, Programa utroška sredstava od prodaje stanova 

na kojima postoji stanarsko pravo  i Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade za 2017. godinu; 

9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Klanjca za 2017. godinu; 

10. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Klanjca za razdoblje srpanj-prosinac 2017. 

godine; 

11. Odluka o naknadi za obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Klanjca; 

12. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova, održavanje javne 

rasvjete na području Grada Klanjca za 2018. godinu; 

13. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanje 

nerazvrstanih cesta – iskop cestovnih jaraka i polaganje betonskih cijevi za 2018. godinu; 

14. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova – održavanje 

nerazvrstanih cesta – popravak udarnih rupa na asfaltiranim nerazvrstanim cestama Grada 

Klanjca za 2018. godinu; 

15. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova – održavanje 

nerazvrstanih cesta – sanacija odrona(klizišta) uz nerazvrstane ceste Grada Klanjca za 2018. 

godinu; 

16. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova – održavanje 

nerazvrstanih cesta – nabava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala za 2018. godinu 

17. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Grada Klanjca 

18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Klanjca za 2017.g. 

19. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Klanjca za 2018.g. 

20. Odluka o dodjeli priznanja Grada Klanjca u 2018.(materijal će biti dostavljen na klupe)   

21. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja. 

 

 

 Dovršeno u 20,35 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Gordan Šoban, dipl.iur       Mirko Lunko 

 

 

 

 

 

 

 


