
GRAD ZAPREŠIĆ 
MJESNI ODBOR POJATNO 
Pojatno, M.Gupca 90 
11. veljače 2021.  
  

 
 

ZAPISNIK 
  
 
sa 10. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Pojatno, održane 09. veljače 2021.godine s početkom             
u 18,30 sati. 
 
 
Nazočni članovi: Krešo Slatković, Krešimir Jedvajić, Tibor Antolić (online), Ivan Pokupec,           
Marko Bosnar. 
 
Sjednica je održana u skladu s važećim epidemiološkim mjerama. 
  

 
 

DNEVNI RED 
1. Verifikacija zapisnika 
2. Inicijativa za otvaranje ordinacije obiteljske medicine 
3. Rasprava i prijedlog o kupnji nekretnine, M.Gupca 94, Pojatno 
4. Dinamika o radovima na kanalizaciji 
5. Stanje u prostoru MO 
6. Odobrenje plaćanja računa trgovini Trgostil 
7. Prijedlog MO za pomoć sanacije objekata sumještanina Stjepana Hrlića 
8. Informacije i različito 

 

 
 
Predsjednik MO Pojatno, Krešo Slatković uvodno je pozdravio nazočne i upoznao ih s             
dnevnim redom sjednice Vijeća Mjesnog odbora Pojatno, te predlaže dopuniti dnevni red sa             
6. i 7. točkom, što se jednoglasno usvaja. 
 
AD. 1. 
Predsjednik MO traži verifikaciju zapisnika prošle sjednice te se jednoglasno usvaja. 
 
AD. 2. 



Ordinacija opće medicine od strane dr. Mlikotić je u postupku. Vlasnik je obvezan skupiti              
600 potpisa zainteresiranih potencijalnih pacijenata kako bi pokrenuo daljnje korake za           
pokretanje zahtjeva i dobivanje dozvole za rad. U tom naumu će MO maksimalno pomoći              
unutar svojih okvira da se što prije stvore preduvjeti za otvaranje ordinacije. Iz tog razloga               
predlaže se dežurstvo u MO radi prikupljanja potpisa zainteresiranih pacijenata.  
 
AD. 3.  
Zemljište sa kućom i garažom u ulici M.Gupca 94 u vlasništvu obitelji Zlabnik i Knežević 
ponuđeno je na otkup. MO Pojatno prihvaća  interesnu ponudu, te iskazuje potrebu za 
možebitni otkup navedene nekretnine. Pismo namjere poslano je prema Gradu Zaprešiću. 
 
AD. 4. 
Zbog visoke razine vode i mulja početak radova će se iz luga premjestiti na druge pozicije te 
je jasno već u početku da će vremenske prilike određivati dinamiku radova. Prva informacija 
o početku radova je Cvjetna ulica u kojoj bi radovi trebali početi 15. veljače. Tvrtke koje 
odrađuju posao na području Pojatna su tvrtke; Tigra, Kamgrad i Georad. Priključak za 
stanovnike ide najviše do 2 m u privatnu parcelu te je za stanovnike besplatan, dok ostale 
troškove stanovnici snose sami. 
 
AD. 5. 
Uređeni su  prostori MO i NK Croatia (potpuno krečenje, montiranje novih vrata te ostali 
sitni popravci).  
Počeli su radovi na biciklističko-pješačkoj stazi (Forest ride). Završetak radova očekuje se do 
lipnja 2021. 
15 naručenih stolova treba biti gotovo do kraja mjeseca. 
Popravljaju se klupe i uređuje hortikultura u parkoNOB-a, te na prostoru dječjeg igrališta. 
K.Jedvajić predlaže urediti i obnoviti sprave za igru na dječjem igralištu.2 
Saniraju se dimnjaci na zgradi vrtića. 
 
AD. 6. 
Svi nazočni se slažu sa odobravanjem plaćanja računa za DVD Pojatno koji je išao u pomoć 
stanovnicima Petrinje kojima su stradale kuće u potresu. Iznos računa je  1269,61 Kn. 
 
AD. 7. 
Našem sumještaninu Stjepanu Hrliću koji je inače dobrovoljno angažiran u NK Croatia, 
uslijed potresa stradao je dimnjak na kući te se urušilo krovište na pomoćnom objektu. DVD 
Pojatno te tvrtka Greblica su u kratkom vremenu sanirali opasan dimnjak.  Predsjednik MO g. 
Slatković predložio je da se krene u inicijativu za pomoć saniranja pomoćnog objekta i kuće 
uz dobrovoljne priloge pojedinaca u radovima ili nabavi potrebnog materijala 
 
AD. 8. 



Predsjednik MO zamolio je g. Krešimira Jadvajić da u što kraćem roku iznese svoje              
primjedbe vezane uz prijedlog Idejnog rješenja zgrade kod NK Croatia. 
Zbog izvanrednih troškova u saniranju i subvenciji Grada uslijed potresa i Covida 19 koji je               
oštetio i sam Grad Zaprešić, najavljene su odgode  raznih projekata  na području MO. 
Firma Greblica uz pomoć Ive Mihalića, kroz nekoliko tjedana urediti će i navoziti             
makadamske putove na području MO. 
 
Sjednica završava u 20 sati. 
 
  
Zapisnik sastavio: 
Marko Bosnar  
 

Predsjednik MO Pojatno: 
Krešo Slatković 


