
  S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K  
 
 

sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 03.11.2010. godine u 18,30  sati u maloj 
dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini 

 
SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI:  

 
Mladen Gregurović, Viktorija Mikša, Zdravko Presečki,   Danko Hršak, Dragutin Benc, Josip Kozina, 
Zoran Gregurović, Milan Golub, Dubravko Barilar, Stjepan Grah, Branko Kučko,  Nenad Sikirica, Klasić 
Danijel, Mirko Koret, Štefanija Družinec, Zdenka Grilec,  Vladimir Bajcer i   Branko Kunštek    

 
OPRAVDANO ODSUTNA: Robert Cerovečki 

 
OD OSTALIH SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI: Josip Horvat, gradonačelnik Grada Krapine, Josip 
Pelin, zamjenik gradonačelnika, Boris Bočkaj, zamjenik gradonačelnika,  Vlasta Bočkaj, v.d.pročelnika, 
Snježana Pelin, v.d. pročelnika,  Miroslav Ivić, v.d.pročelnik-a,  Branka Stipić, voditelj zapisnika te 
predstavnici medija 

 
Predsjednik Gradskog vijeća g. Zoran Gregurović otvara 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Krapine, 
pozdravlja sve prisutne, konstatira nakon izvršene prozivke,  da sjednici prisustvuje dovoljan broj 
članova gradskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke, kao i drugi akti.  

 
Predsjednik gradskog vijeća g.Zoran Gregurović  čita prijedlog dnevnog reda današnje sjednice koji su 
članovi vijeća primili uz poziv te  nakon kraće rasprave  konstatira, da je jednoglasno usvojen dnevni 
red kako su članovi gradskog vijeća primili uz pozive i radni materijal za današnju sjednicu. 

 
 

 
 

T O Č K A  1. 
PITANJA I PRIJEDLOZI 

 
1. Član Gradskog vijeća g.Koret istakao je slijedeće:  

 
• da je naš Muzej do sada posjetilo više od 100.000 ljudi, a meñu njima ima i onih koji su više 

puta došli te su pohvalili ureñenje okoliša oko samog ulaska u Grad odnosno ureñenje 
silaznice u Grad, no istovremeno kod Zagrebačke banke postoji kuća koja nikako da se završi, 
pa predlaže ako gradonačelnik može intervenirati kako bi se i taj okoliš uredio, jer je na 
samom ulasku u grad 

• postavio je pitanje, da li je točno da Autotransporti Kunštek i dalje dobivaju račune za 
plaćanje komunalne naknade za autobusni kolodvor, koji tamo više ne postoji 

• nadalje je pročitao pismenu obavijest grañanina Ptičar Ivana koju mu je predao u pismenom 
obliku te je istu uručio predsjedniku gradskog vijeća    

 
Gradonačelnik je napomenuo, da što se tiče neizgrañene kuće kod ulaska u grad, dva puta je 
investitor bio pozvan na razgovor, ali je to privatno zemljište te iz tog razloga grad teško  utjece na 
rješenje navedenog problema. Isto tako je napomenuo, da ima saznanje, da  je vlasniku istekla 
grañevinska dozvola te da postoje i neki imovinski problemi. Nadalje je odgovorio, što se tiče 
autobusnog kolodvora, oni su i dalje registrirani za tu namjenu odnosno nisu tražili prenamjenu 
prostora. 
Što se tiče g.Ptičara, nije istina da ga nisam primio, jer je bio na razgovoru, ali ne mogu utjecati na 
nešto što nije u mojoj ingerenciji.  
 
2. Član vijeća g.Bajcer Vladimir istakao je, da su planovi za ureñenje gradskog trga napravljeni no čini 
mu se da se od svega odustalo zbog sredstava. Nadalje je postavio pitanje prostora izmeñu Ilir bara i 
cvjećarne , čiji je to prostor, jer se tamo drže kante za smeće, a pokraj toga je prolaz i stepenice.  



 
Gradonačelnik je odgovorio, da što se tiče ureñenja gradskog trga, nije se odustalo, a isto tako je 
napomenuo, da prema njegovom saznanju, prostor gdje su kante za smeće kod Ilir bara je privatno 
vlasništvo, no još će se taj podatak provjeriti. 
 
3. Član gradskog vijeća g.Sikirica Nenad predložio je, da se materijali za gradsko vijeće ubuduće 
dostavljaju tako, da bi se imalo barem 2 dana vremena planirati za sjednice Odbora, jer je za ovu 
sjednicu bio prekratak rok. 
Nadalje je predao u pismenom obliku upit što se tiče dostave podataka o radovima koje je izvodio 
„Krakom“ u vlastitoj režiji odnosno taj odgovor je tražio prošli put, ali nije ga dobio, te sada predlaže 
odgovor u pismenom obliku. 

 
 

T O Č K A  2. 
 

Usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
 
Predsjednik gradskog vijeća konstatira, da su članovi vijeća primili skraćeni zapisnik sa 9. sjednice 
Gradskog vijeća uz radni materijal za današnju sjednicu te otvara raspravu. Kako nije bilo nikakovih 
pitanja ni prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno donijet slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 
U s v a j a  se Skraćeni zapisnik sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog zapisnika. 
 
 

T O Č K A  3. 
 
Donošenje ispravka Odluke o imenima ulica i trgova u gradu Krapini  
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća  

 
O D L U K A 

 
D o n o s i   se ispravak Odluke o  imenima ulica i trgova u Gradu Krapini u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog zapisnika. 
 

 
T O Č K A  4. 

 
Donošenje Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Grada Krapine 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća, da zbog greške u pisanju  u čl.7. 
prijedloga Odluke ispraviti, tako da umjesto br.5 se napiše  br.6. Kako nije bilo daljnjih pitanja ni 
prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa 16 glasova ZA i 2 glasa 
SUZDRŽANA donijeta slijedeća 
 

 



O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  5. 
 
Donošenje Odluke o odreñivanju službenika za informiranje 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o odreñivanju službenika za informiranje Grada Krapine u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  6. 
 
Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje od 2006. do 2010. godine 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Izvješća  te je isti u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je 
jednoglasno donijet slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje od 2006. do 2010. godine 
u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  

2. Izvješće o stanju u prostoru iz toč.1. ovog zaključka objavljuje se u Službenom glasniku Grada 
Krapine. 

 
T O Č K A  7. 

 
Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada 
Krapine 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Krapine u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 



 
T O Č K A  8. 

 
Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Predsjednik  Odbora za financije i proračun g.Zoran Gregurović upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  03.11.2010. godine u 18,00 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje. Isto tako je obavijestio članove vijeća, da je predlagač dao amandman tako da se u čl.3. u 
st.2.  doda „ do 31.12.2016. godine“  
 
Član gradskog vijeća g.Sikirica je postavio pitanje, da li je to novi  namet.  
 
Gradonačelnik je odgovorio, da navedena naknada nije novi namet, do sada je bila naknada za 
investicije, a novi Zakon o vodama to ukida, pa se sve Odluke moraju uskladiti sa Zakonom. Isto tako 
je napomenuo, da je u novoj Odluci točno definirano na što se naknada troši prema Programu koji 
donosi gradskog vijeće, a poduzeće Krakom mora kvartalno podnositi izvješća. Takoñer je 
napomenuo, da će se ulaskom vodoopskrbnog sustava Radoboj u sustav Krakom-a    crpiti voda za 
Radoboj i Veliku Ves iz istog sustava, a vodosprema u Dukovcu bi se koristila samo u slučaju kada ne 
bi bilo vode na našem području. 
 
Član gradskog vijeća g.Bajcer je napomenuo, da je primio odgovor od Krakom-a što se tiče njegovog 
pitanja o spremištu u Strahinju, koje je napravljeno 2004. godine i za što je uzet kredit, pa i ovim 
putem apelira, da Krakom stavi u svoj plan vodoopskrbe i stavljanje u funkciju vodospremišta u 
Strahinju.  
 
Gradonačelnik je obavijestio članove gradskog vijeća, da Krakom kreće u radove na novim bušotinama 
u Podgori, pokraj rezervoara KTI,  te će iz tog zdenca dalje puniti spremište u Strahinju. 
 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa 
14 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donijeta slijedeća 

 
O D L U K A 

 
D o n o s i  se Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  9. 
 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, ustroju i djelovanju počasne postrojbe 
Grada Krapine „Krapinski Ilirci“ 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je, da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 

 



 
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju, ustroju i djelovanju počasne postrojbe Grada 
Krapine „Krapinski Ilirci“ u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 
 

T O Č K A  10. 
 
Donošenje Odluke o naknadi troškova članovima počasne postrojbe Grada Krapine 
„Krapinski Ilirci“ 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Predsjednik  Odbora za financije i proračun g.Zoran Gregurović upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  03.11.2010. godine u 18,00 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.   
 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 

 
O D L U K A 

 
D o n o s i  se Odluka o naknadi troškova članovima počasne postrojbe Grada Krapine„Krapinski Ilirci“ 
u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 

T O Č K A  11. 
 
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta OŠ „Ljudevit Gaj“ 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 

 
O D L U K A 

 
D o n o s i  se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

T O Č K A  12. 
 
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta OŠ Augusta Cesarca Krapina 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 

 
O D L U K A 

 
D o n o s i  se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
OŠ Augusta Cesarca Krapina u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  13. 
 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uključivanju Grada Krapine u akciju „Gradovi, 
općine prijatelji djece“ 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je, da je 
jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
D o n o s i   se Odluka o izmjeni Odluke o uključivanju Grada Krapine u akciju „Gradovi, općine 
prijatelji djece“ u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  14. 
 
Donošenje Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2010. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  02.11.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Član vijeća g.Benc je konstatirao da bi u čl.VIII pod 2.2. treba pisati 1000 sadnica borovnica, a ne 
100, što je  jednoglasno prihvaćeno. 
 
Član gradskog vijeća g.Bajcer je istakao,  da bi bilo dobro, da se isti Program donio na početku 
godine, jer smatra da neće biti vremena u ovoj godini za prijavu svih zainteresiranih. 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa 
16 glasova ZA  i 1 glasom SUZDRŽANIM donijeta slijedeća 
 

 
 
 



O D L U K A 
 
D o n o s i   se Program razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2010. godinu u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 
 

T O Č K A  15. 
 
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Krapine 
 
Predsjednik  gradskog vijeća Grada Krapine upoznao je članove vijeća, da je o prijedlogu raspravljalo 
Povjerenstvo za dodjelu priznanja Grada Krapine te isto uputilo gradskom vijeću na donošenje. Isto 
tako je istakao, da se o prijedlozima ne raspravlja već se o svakom pojedinačno glasa . 
Nakon istog pristupilo se glasovanje o svakom prijedlogu pojedinačno:  
 
1. Plakete Grada Krapine:  
 

• Gradska knjižnica Krapina – za doprinos unapreñenju kulturne djelatnosti i 165.godišnjice 
tradicije knjižničarstva u Gradu Krapini – jednoglasno 

• Franjo Cerovec – za postignute uspjehe na zaštiti i spašavanju ljudskih života i imovine 
grañana Grada Krapine 

 
2. Povelje Grada Krapine:  

 
• Stjepan Kralj – za osobit doprinos promociji dobrovoljnog davanja krvi i promicanju 

zdravstvenih programa HCK  - jednoglasno 
• Mirko Gretić – za osobit doprinos promociji dobrovoljnog davanja krvi i promicanju 

zdravstvenih programa HCK – jednoglasno 
• Vladimir Staroveški – za osobit doprinos promociji dobrovoljnog davanja krvi i promicanju 

zdravstvenih programa HCK – jednoglasno  
• Ivan Hršak – za osobit doprinos zaštiti i očuvanju prirodne baštine te promicanju kulturno 

turističkih posebnosti Grada Krapine – jednoglasno  
• Zlatko Vitez – za osobit doprinos u stvaranju i promicanju kajkavštine te doprinos 

kulturnom životu Grada Krapine – jednoglasno 
• Ivica Cerovečki – za osobit doprinos unapreñenju gospodarstva Grada Krapine – 

jednoglasno   
• Muzej krapinskih neandertalaca – za osobit doprinos promociji nalazišta krapinskih 

neandertalaca „Hušnjakovo“ te značajni doprinos unapreñenju kulture i turizma Grada – 
sa 16  glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN      

 
Nakon provedenog glasovanja predsjednik gradskog vijeća konstatirao je da je donijeta 
 

O D L U K A  
 
o dodjeli priznanja Grada Krapine za 2010. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
  
 
 
 


