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

sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 21.12.2011. godine u 18,30  sati u maloj 
dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini 

 
SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI:  

 
Mladen Gregurović, Danijel Pavić, Nenad Drndić, Danko Hršak, Dragutin Benc, Josip Kozina, Zoran 
Gregurović, Milan Golub, Dubravko Barilar, Stjepan Grah, Branko Kučko,  Robert Cerovečki, Mirko 
Koret, Štefanija Družinec,Nenad Sikirica,  Zdenka Grilec,  Vladimir Bajcer     

 
OPRAVDANO ODSUTAN: Branko Kunštek 
 
ODSUTAN: Danijel Klasić 

 
OD OSTALIH SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI: Josip Horvat, gradonačelnik Grada Krapine, 
Josip Pelin, zamjenik gradonačelnika, Boris Bočkaj, zamjenik gradonačelnika,  Vlasta Bočkaj, 
pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica,  Miroslav Ivić, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica,  Branka 
Stipić, voditelj zapisnika te predstavnici medija. 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća g. Zoran Gregurović otvara 17. 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  predlaže dopunu dnevnog reda današnje sjednice sa 
slijedećom točkom. 
 
- Izmjena Proračuna Grada Krapine za 2011. god. sa projekcijom za 2012. i 2013. godinu 
 
te  čita prijedlog dnevnog reda današnje sjednice koji su članovi vijeća primili uz poziv .  Nakon kraće 
rasprave  konstatira, da je jednoglasno usvojen dnevni red kako su članovi gradskog vijeća primili uz 
pozive i radni materijal za današnju sjednicu sa gore navedenom dopunom.  

 
T O Č K A  1. 

 
Izvješće Mandatne komisije 
 
Predsjednik Mandatne komisije je izvjestio članove vijeća da je danas održana sjednica Mandatne 
komisije na kojoj je primljeno izvješće o ostavci člana vijeća grada Krapine. Na temelju istog  gradsko 
vijeće grada Krapine je primilo na znanje slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije gradskog vijeća grada Krapine. 
2. Na temelju Izvješća iz toč.1. ovog Zaključka utvrñuje se:  

 
- da su zbog podnošenja pismene ostavke ispunjeni zakonom predviñeni uvjeti za prestanak 

mandata vijećnice Viktorije Mikša te da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 
zamjenika vijećnika Danijela Pavića  

3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine. 
 
 



 
T O Č K A  2. 

 
PITANJA I PRIJEDLOZI 
 

1. Potpredsjednik gradskog vijeća g.Kučko istakao je slijedeće:   
 

- postavio je pitanje konačnog rješenja željezničkog stajališta u Pristavi odnosno da li se 
zna kada će to biti riješeno, jer se sredstva osiguravaju u proračunima, a ugovor nije 
potpisan 

- kome da se obrate grañani, jer izbori za mjesne odbore nisu raspisani, a dosadašnjem 
sastavu mjesnih odbora je prestao mandat 

- da li se grad Krapina može uključiti u sufinanciranje troškova PDV-a za najam 
sportske dvorane za Košarkaški klub Krapina, jer za isti klub to su znatna sredstva 

 
Gradonačelnik grada Krapine je odgovorio, da što se tiče željezničkog stajališta Pristava, ugovor je 
potpisan, sva dokumentacija je gotova, a HŽ trebau raspisati natječaj. Isto tako je napomenuo da kada 
je HŽ radio rebalans trebao je osigurati sredstva za tu namjenu, ali prema njegovom saznanju nije.  
Nadalje je napomenuo, da mjesni odbori egzistiraju i dalje dok gradsko vijeće ne donese odluku o 
raspisivanju izbora. 
Što se tiče sufinanciranja najma športske dvorane postoji mogućnost, ali sportski savez grada napraviti 
popis korisnika iste. 
 

2. Član vijeća Bajcer Vladimir ponovno je uputio predsjedniku gradskog vijeća poziv na 
ostvarivanje prava vijećnika prema Poslovniku, a odnosi se na dobivanje audio snimke s 
15.sjednice te pismenog odgovora na pitanja koja je uputio u svezi poslovanja Krakom-
gradnje. Nadalje je konstatirao, da traži u pismenom obliku izvještaj o radu komunalnih 
redara, koliko je napisano kazni, koliko su naplatili i što su poduzeli. 

 
Predsjednik gradskog vijeća je obavijestio članove gradskog vijeća, da što se tiče audio zapisa, 
digitalni aparat za snimanje je kod majstora ako će uspjeti skinuti snimku sa sjednice. Što se tiče 
odgovora u svezi Krakom-gradnje, ispitat će isto.   
 

3. Član gradskog vijeća  Nenad Sikirica postavio je slijedeća pitanja:  
 

- dokle se stiglo sa izgradnjom kružnog toka kod Ruke  
- daje kao sastavni dio na zapisnik u pismenom obliku pitanja a koja se odnose na analizu 

poslovanja Krakom-a te moli pismeni odgovor  
 
Gradonačelnik  grada Krapine je odgovorio, da što se tiče kružnog toka, isto pitanje se postavlja već 
na nekoliko sjednica, a odgovora, da HC  do sada nisu pronašle zadovoljavajuće rješenje. 
 

4. Član vijeća g.Koret Mirko je napomenuo, da je parkiralište kod Motela ureñeno, ali još nije u 
funkciji te stanari vide da nije napravljen odvod iz razloga što je nakon ovih kiša svuda bilo 
blata, pa predlaže da Grad urgira kod HC da to očiste i saniraju. 

 
Gradonačelnik je odgovorio, da parkiralište nije preuzeto od izvoñača te misli da nije problem u 
odvodnji već u izgradnji zida te da će Grad urgirati, da se nastali nedostaci otklone. 
 

T O Č K A  3. 
 

Usvajanje skraćenog zapisnika sa 16.sjednice gradskog vijeća grada Krapine 
 
Predsjednik gradskog vijeća je konstatirao je je materijal za ovu točku primljen uz poziv te otvara 
raspravu. Kako nije bilo nikakovih primjedbi ni prijedloga konstatirao je da je jednoglasno donijet 



 
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se skraćeni zapisnik sa 16. sjednice gradskog vijeća grada Krapine u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  4. 
 
Odluka o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine  
 
Predsjednik gradskog vijeća je konstatirao je je materijal za ovu točku primljen uz poziv te otvara 
raspravu. Kako nije bilo nikakovih primjedbi ni prijedloga konstatirao je, da je jednoglasno donijeta 
 

O DL U K A 
 
D o n o s i   se Odluka o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba grada Krapine u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

T O Č K A  5. 
 
Proračun Grada Krapine za 2012. god. s projekcijom na 2013. i 2014. god. 
 
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je Odbor na 
svojoj sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine  raspravljao o navedenoj točci dnevnog reda te je istu 
uputio gradskom vijeću na donošenje. 
 
Gradonačelnik Grada Krapine je u ime predlagača  dao obrazloženje po navedenoj točci dnevnog reda, 
a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
Član gradskog vijeća g.Sikirica se osvrnuo na dobivene materijale što se tiče Proračuna te je 
konstatirao, da matrijali nisu dostavljeni korektno, jer ne vidi se indeks ostvarivanja s obzirom na 
prošlu, ovu i iduću godinu, tako da se trebaju gledati proračuni od prošle i ove godine, da se može 
napraviti analiza. Isto tako je napomenuo, da je plan za 2012. godinu manji nego plan  Rebalansa 
proračuna za ovu godinu. Vidi se unatrag nekoliko godina da proračuni nemaju razvojnu strategiju.   
 
Gradonačelnik grada Krapine je na temelju rasprave g.Sikirice zamolio, da se razgovara konkretno, da 
se barata brojkama.Isto tako je odgovorio što se tiče dostave materijala za ovu točku isti su dostavljeni 
sukladno odredbama Zakona o proračunu. Opet je napomenuo, da grad nije poduzetnik, grad mora 
stvarati uvjete u komunalnoj i prometnoj infrastrukturi, a ako netko može javno sada reći da se na tom 
planu u zadnjih nekoliko godina nije ništa napravilo, na isto nema komentara, jer sva sredstva nisu išla 
kroz proračun, a isto tako je jedan gradonačelnik izrekao kako grad može dobiti sredstva za cestu od 
cca 35 mil.kuna pa se i iz tog komentara vidi da se grad razvija i prometno. 
 
Kako  više nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga predsjednik vijeća je dao točku na glasovanje te je 
konstatirao da je sa 9 glasova ZA  i 8 PROTIV donijet slijedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
N e  d o n o s i  se Proračun grada Krapine za  2012. god. s projekcijom na 2013. i 2014. god. u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 
 
 



 
 
 
Predsjednik gradskog vijeća je konstatirao, da pošto Proračun grada za 2012. god nije donijet s 
dnevnog reda današnje sjednice  skidaju se  toč.6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15 tako da toč.16. 
postaje sada toč.6, toč.17. postaje toč.7., toč.18. postaje toč.8, a toč.19. (dopuna dnevnog reda) postaje 
toč.9 
 
 

T O Č K A  6. 
 
Odluka o prijenosu kapitalnih ulaganja u objekte vodoopskrbe i odvodnje Krakom-u d.o.o. 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  15.12.2011. godine u 17,00 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te ju 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 Odluka o prijenosu kapitalnih ulaganja u objekte vodoopskrbe i odvodnje Krakom-u 
d.o.o. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika   
 

T O Č K A  7. 
 
Odluka o prijenosu nefinancijske imovine osnovnim školama čiji je osnivač grad Krapina 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  15.12.2011. godine u 17,00 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te ju 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 Odluka o prijenosu nefinancijske imovine osnovnim školama čiji je osnivač 
grad Krapina  u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika   
 
 

T O Č K A  8. 
 
Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području 
grada Krapine 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  15.12.2011. godine u 17,00 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća da je Odbor na 
svojoj sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine  raspravljao o navedenoj točci dnevnog reda te je istu 
uputio gradskom vijeću na donošenje. 
 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća    
 



 
O D L U K A 

 
D o n o s i  se Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na 
području grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  9. 
 
Izmjena Proračuna grada Krapine za 2011. god. sa projekcijom za 2012. i 2013. god. 
 
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je Odbor na 
svojoj sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine  raspravljao o navedenoj točci dnevnog reda te je istu 
uputio gradskom vijeću na donošenje. 
 
Kako nije više nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga predsjednik vijeća je dao točku na glasovanje 
te je konstatirao da je sa 9 glasova ZA  i 8 PROTIV donijet slijedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
N e  d o n o s i  se Izmjena Proračuna grada Krapine za 2011. god. sa projekcijom za 2012. i 2013. 
god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 


