
GRAD ZAPREŠIĆ
MJESNI ODBOR POJATNO
Pojatno, M.Gupca 90
25. Ožujka 2022.

ZAPISNIK

sa 16. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Pojatno, održane 23. ožujka 2022.godine s početkom
u 19:30 sati.

Nazočni članovi MO: Krešo Slatković, Krešimir Jedvajić, Tibor Antolić, Ivan Pokupec,
Željka Mrkonjić, Marko Bosnar.

Sjednica je održana u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika
2. Priprema organizacije Dana Pojatna
3. Informacije o izvršenim radovima aglomeracije
4. Stanje u prostoru MO
5. Informacije i različito

Predsjednik MO Pojatno, Krešo Slatković uvodno je pozdravio nazočne i upoznao ih s
dnevnim redom sjednice Vijeća Mjesnog odbora Pojatno.

AD. 1.
Predsjednik MO traži verifikaciju zapisnika prošle sjednice te se jednoglasno usvaja.

AD. 2.
Ove godine Dan Pojatna obilježavamo 24. lipnja te će se nastojati održavati u okvirima kakv
je bio prije pandemije ukoliko će to biti dopustivo i to redoslijedom kao i prijašnjih godina
(procesija, svečana sjednica, koncert, domjenak). DVD Pojatno obilježava svoju 70-tu
godišnjicu postojanja i predlažu sudjelovanje u organizaciji no trenutno bez definiranog



programa. Krešimir Jedvajić predlaže nekoliko ideja. Isto tako želju za uključivanjem izrazili
su voditelji mladeži NK Croatia za sudjelovanjem.

AD. 3.
Stanje radova na području Pojatna je takvo da su sve sporedne ulice završene osim Ljudevita
Gaja kojoj očekujemo završetak sredinom travnja. Uskoro se otvaraju radovi na
magistralnom vodu prema gornjem Pojatnu uz prugu.

AD. 4.
Izabran izvođač radova stare kuglane, tvrtka Diodure d.o.o. u vlasništvu Kreše Jedvajića a u
vrijednosti od 260 000 kn. Ugovor je potpisan te se očekuje početak radova za koji se
nadamo da će biti gotovi do Dana Pojatna.
Počelo je uređenje parka NOB-a. Porušena su dotrajala stabla, započeta je sadnja novih
drveća i ostale hortikulture, očekuje se još čišćenje spomenika, uređivanje staze itd…
Ambulanta opće prakse još nije otvorena zbog nedostatka dodatnog wc-a te je zasad nepoznat
datum otvaranja iste.

Sjednica završava u 20:40 sati.

Zapisnik sastavio:

Marko Bosnar


