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

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 16.12.2010. godine u 17,00  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, Rober Cerovečki,  Vladimir Bajcer i   Branko 
Kunštek    

 
 

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

 
Predsjednik Gradskog vijeća g. Zoran Gregurović otvara 11. 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 prihvaćen dnevni 
red u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.  

 
T O Č K A  1. 

 
PITANJA I PRIJEDLOZI 
 

1. Član gradskog vijeća g.Koret Mirko u svom izlaganju istakao je slijedeće: 
 

• da li je moguće urediti cestu od Keramike do KTC-a prije božićnih i novogodišnjih praznika 
odnosno, da se pokrpaju rupe, kako  automobili ne bi oštečivali 

• istakao je, da smo svjedoci zatvaranja puno malih trgovina i lokala, obrtništvo nam u gradu 
propada, pa predlaže, da grad stimulira svoje obrtnike na način, da im se ne naplaćuje 
komunalna naknada, jer bi se i na taj način pridonijelo padu nezaposlenosti na području 
Grada.   

 
Gradonačelnik Grada Krapine odgovorio je članu vijeća g.Koretu, da što se tiče ceste od Keramike do 
KTC-a, ona se svaka dva tjedna sanira, jer je ta cesta u koridoru HŽ-a, od kojeg je traženo, da se ista 
da u najam Gradu, ali je HŽ ponudio uvjete koje grad nije mogao prihvatiti, pa je napomenuo, da sve 
dok se cesta u zoni ne završi, morat će se postojeća krpati. Nadaje je istakao, da je Grad sve obrtnike 
koji su deficitarni oslobodio od plaćanja bilo kakovih davanja, ali teško, da će se baš sve trgovine i 
lokali moći osloboditi od plaćanja komunalne naknade jer to u naravi i nisu velika sredstva.   
 

2. Član gradskog vijeća g.Sikirica Nenad postavio je slijedeća pitanja:  
 

•••• da li će se nastaviti radovi na cesti D-206 
•••• da li će se riješiti pitanje kružnog toka u Velikoj Vesi ( kod Ruke) 
•••• istakao je da je uz radni materijal za današnju sjednicu primio pismeni odgovor od 

„Krakom-a“ na svoje viječnićko pitanje, pa moli da mu se dostavi popis velikih 
neplatiša    

 



Gradonačelnik je istakao, da je izvoñač za nastavak radova na D-206 izabran od strane HC-a koji je  
investitor radova. Što se tiče rješenja kružnog toka u V.Vesi, bilo je do sada nekoliko prijedloga 
projekata, no problemi su imovinski odnosi te se i dalje forsira, da se to pitanje riješi. 
 
Predsjednik gradskog vijeća g.Zoran Gregurović konstatirao je da je sjednici pristupila gña.Zdenka 
Grilec. 
 

3. Član gradskog vijeća g.Bajcer Vladimir napomenuo je, da je nova školska zgrada u Podgori 
otvorena, pa što će biti sa starom zgradom, jer je ista obnovljena od strane mještana prije 10 
godina odnosno što grad misli s tim prostorom. Isto tako je napomenuo, da smo u zoni 
prodali grañevinsko zemljište, a nismo poduzetnicima i ostalima omogućili prilaz odnosno 
cestu. 

 
Gradonačelnik je na navedeno odgovorio, da što se tiče prostora stare područne škole u Podgori, ima 
dosta prijedloga. Istakao je, da će se raspisati javni poziv, jer navedeni prostor grad ne može dati 
besplatno. Napomenuo je, da je moguće da se naš gradski vrtić proširi i dislocira jedan smještajni dio 
u  prostor Područne škole u Podgori, ali sve će se još vidjeti. Nadalje je napomenuo, što se tiče  ceste 
u zoni, da je g.Bajcer u pravu i da se na to  upozoravalo još 2003. godine, da zona ne može biti bez 
ceste.    
 

4. Član gradskog vijeća g.Benc Dragutin postavio je pitanje što se poduzima, da se uklone psi 
lutalice koji lutaju gradom, jer grad iz svog proračuna odvaja sredstva za  higijeničarsku 
službu  te zašto komunalni redari prema Odluci o komunalnom redu ne postupaju na 
rješavanju tih problema. 

 
Što se tiče uklanjanja pasa lutalica, gradonačelnik je odgovorio da imamo sklopljen ugovor s 
Veterinarskom stanicom u Krapinu za obavljanje higijeničarskih poslova, pa predlaže da se u grad javi  
informacija ako grañani primjete da psi lutaju ulicama  odnosno ako ništa po istom nije postupljeno.                     

 
T O Č K A  2. 

 
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice gradskog vijeća Grada Krapine  
 
 
Predsjednik gradskog vijeća g.Gregurović konstatirao je, da su članovi gradskog vijeća primili skraćeni 
zapisnik sa 10. sjednicu uz radni materijal za današnju sjednicu te je otvorio raspravu.  
 
Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik 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 10. sjednice gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika.  

 
T O Č K A  3. 

 
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o autotaksi prijevozu 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  14.12.2010. godine u 15,15 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 Odluka o stavljanju van snage Odluke o autotaksi prijevozu u  Gradu Krapini u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
T O Č K A  4. 

 
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području ZONA I i ZONA II 
 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Članica gradskog vijeća gña.Družinec Štefica je konstatirala, da se dimnjaci u gradu nisu čistili cijele 
godine, a sada u zadnja dva mjeseca se to radi, pa predlaže da se to promjeni.  
 
Gradonačelnik je odgovorio, da je svaki vlasnik kuće ili stana dužan sam pozvati dimnjačara, dok grad 
definira zone u kojima izabrani dimnjačari obavljaju svoj posao. 
 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća  
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području ZONA I i ZONA II u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  5. 
 
Prijedlog Odluke o prijenosu kapitalnih ulaganja u objekte vodoopskrbe i odvodnje 
Krakom-u 
 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je nakon provedenog 
glasovanja konstatirao ,  da je jednoglasno 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  u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

T O Č K A  6. 
 
Prijedlog Odluke o sudjelovanju Grada Krapine u projektu  na izgradnji novog 
željezničkog stajališta Pristava Krapinska 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 



prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Potpredsjednik gradskog vijeća g.Branko Kučko je konstatirao, da je ovo stajalište svakako potrebno 
urediti te je postavio pitanje, da li je navedena cijena fiksna, da li je izvršen otkup zemljišta te da li se 
zna rok do kada će stajalište biti gotovo. 
 
Gradonačelnik grada Krapine je odgovorio, da je potpisan sporazum izmeñu Grada i HŽ-a o izgradnji 
željezničkog stajališta u Pristavi, napravljeni su projekti, zemljište je u vlasništvu HŽ-a te je isto tako 
napomenuo, da su svi članovi vijeća primili i skicu kako će stajalište izgledati. Nadalje je napomenuo, 
da je cijena utvrñena od strane projektanata te da će HŽ raspisati natječaj, a sufinancirat će se na 
način 50% Grad i 50% HŽ. Takoñer je napomenuo, da bi slijedeće godine trebalo krenuti u izgradnju 
stajališta te isto tako, da bi prema njegovom mišljenju cijena trebala biti manja. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je nakon provedenog 
glasovanja konstatirao ,  da je jednoglasno donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o sudjelovanju Grada Krapine u projektu na izgradnji novog željezničkog 
stajališta Pristava Krapinska  u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 
T O Č K A  7. 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova članovima gradskog vijeća 
i njegovih radnih tijela 
 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 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  15.12.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Član gradskog vijeća g.Nenad Sikirica je konstatirao da svaki čas mijenjamo navedenu odluku, pa 
postavlja pitanje da li će se odrediti i naknada za potpredsjednike gradskog vijeća. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa 
10 glasova ZA i 9 glasova SUZDRŽANA donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova članovima gradskog vijeća i 
njegovih radnih tijela  u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 

T O Č K A  8. 
 
Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu sa projekcijom za 2012. i 2013. 
godinu 
 



Predsjednik  Odbora za financije i proračun g.Zoran Gregurović upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  15.12.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Proračuna  te je isti u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Gradonačelnik je dao kratko obrazloženje o prijedlogu Proračuna grada Krapine za 2011. godinu sa 
projekcijom za 2012. i 2013. god., a sve u tekstu koji su članovi gradskog vijeća primili uz radni 
materijal te koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
Članica gradskog vijeća gña.Družinec je istakla, da u prijedlogu Proračuna za razvoj gospodarstva 
nema osiguranih sredstva. Predložila je, da parcele koje su prodane u zoni, a na njima nije ništa 
napravljeno,  se oduzmu te da se ponovno prodaju. Takoñer je u svom izlaganju pozvala zamjenike 
gradonačelnika,da lobiraju gospodarstvenike kako bi  naša industrijska zona čim prije saživjela. 
 
Gradonačelnik je odgovorio, da se ove teme dotičemo već duže vrijeme i uvijek se odgovara, da grad 
ne može graditi tvornice i hale, već samo stvarati uvjete, a što je i učinjeno. Napomenuo je, da 
sredstva u Proračunu nisu planirana, jer je sve već napravljeno, što se tiče komunalne infrastrukture, 
te je sada na poduzetnicima daljni potez. 
 
Član gradskog vijeća g.Sikirica je u svojoj raspravi napomenuo, da nema sa strane prjedloga 
Proračuna postotaka koliko je neka stavka veća, a koliko manja u odnosu na prošlu godinu odnosno 
cijeli prijedlog Proračuna za 2011. godinu se svodi na transfere ili potrošnju. Konstatirao je, da je 
2006. godine predlagao, da se osiguraju sredstva za promidžbu prodaje zemljišta u gospodarskoj zoni, 
no to nije učinjeno. Napomenuo je, da je točno, da ceste nema, no nije istina,da je grad nešto novo 
otkupio, jer je sve bilo učinjeno 2004. godine. Isto tako je konstatirao, da sredstva prikupljena od 
prodaje zemljišta u zoni nisu ponovno uložena u zonu. Istakao je, da na temelju svega navedenog ne 
može dati podršku ovakovom Proračunu koji nije razvojni te koji na ovako predložen način neće 
donijeti nove prihode. 
 
Gradonačelnik je odgovorio, da je 2004. godine uzet kredit i otkupljeno zemljište, a od tog vremena se 
nisu uzimali krediti te da nije točna konstatacija da je nešto napravljeno iz kredita već su tu i sredstva 
dobivena iz EIB-a, ministarstava itd., a što je i vidljivo, da se u zoni od tog vremena radilo. 
 
Član gradskog vijeća g.Bajcer je dao prijedlog za povećanje prihoda u Proračunu i to da komunalni 
redari prema gradskoj odluci naplaćuju kazne i tako pune Proračun. Nadalje je istakao, da se 
obećavalo grañanima Dolca, da će se u 2011. godini napraviti cesta, ali iz prijedloga Proračuna se vidi 
da je za tu namjenu osigurano samo pola sredstava. Isto tako je predložio, da mu se u pismenom 
obliku dostave podaci o gradskim stipendijama odnoso koliko grad daje učeničkih, koliko studentskih 
te da li se studenti sa zanimanjem koje grad stipendira mogu zaposliti u Gradu odnosno da li su ta 
zanimanja potrebna za grad. U daljnjem izlaganju osvrnuo se na sredstva koja su u prijedlogu 
Proračuna osigurana za održavanje Športsko rekreacionog centra u Podgori , a na pitanje koje je 
postavio u svezi održavanja ŠRC Podgora, odgovoreno je, da to održava NK Zagorec. Osvrnuo se i na 
održavanje asfaltnih površina, jer cesta kod škole u Podgori je u lošem stanju, pa predlaže da se to 
uredi.   
 
Gradonačelnik g.Horvat je napomenuo da je održavanje nerazvrstanih cesta u ingerenciji mjesnih 
odbora, pa predlaže, da se sredstva za zimsko čišćenje malo smanje te da se ista daju za stavku 
održavanja nerazvrstanih cesta. Što se tiče sredstava za održavanje ŠRC Podgora, ta sredstva će se 
strogo namjenski usmjeriti za održavanje centra, a ne za financiranje nogometnog kluba. Isto tako je 
odgovorio, da će se cesta u Dolcu početi raditi u 2011. godini dok će njezino financiranje trajati kroz 
dvije godine. 
  
 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa  
10 glasova ZA i 9 glasova SUZDRŽANA donijeta slijedeća 
 



 
O D L U K A 

 
D o n o s i  se Proračun Grada Krapine za 2011. godinu sa projekcijom za 2012.i 2013. godinu  u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 

T O Č K A  9. 
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za financije i proračun g.Zoran Gregurović upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  15.12.2010. godine u 15,30 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  te je isti u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.  
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Odluke  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 sa  
10 glasova ZA ,  8 glasova  PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
D o n o s i  se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu  u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 

T O Č K A  10. 
 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i ureñenog grañevinskog 
zemljišta za 2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Programa  te je isti u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Potpredsjednik gradskog vijeća g.Kučko Branko je istakao da su u navedenom Programu osigurana 
vrlo mala sredstva za rad mjesnih odbora i to nisu se predvidjela sredstva za proširenje javne rasvjete, 
asfaltiranje itd., pa predlaže povećanje sredstava za rad mjesnih odbora. 
 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa  
10 glasova ZA , 9 glasova  PROTIV donijet slijedeći    
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Program održavanja komunalne infrastrukture i ureñenog grañevinskog zemljišta za 
2011. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   
 
 
 
 

T O Č K A  11. 



 
Prijedlog Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture  za 2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Programa  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 sa  
10 glasova ZA , 9 glasova  PROTIV donijet slijedeći    
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture  za 2011. godinu u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   
 
 

T O Č K A  12. 
 
Prijedlog Programa izrade dokumenata prostornog ureñenja projektne i geodetsko-
katastarske dokumentacije za 2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Programa  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 sa  
10 glasova ZA , 7 glasova  PROTIV  i 2 glasa SUZDRŽANA donijet slijedeći    
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Program izrade dokumenata prostornog ureñenja projektne i geodetsko-katastarske 
dokumentacije za 2011. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   
 
 

T O Č K A  13. 
 
Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Programa  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 sa  
10 glasova ZA , 9 glasova  PROTIV  donijet slijedeći    
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 



 
 
D o n o s i  se Program zaštite okoliša za 2011. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.   
 

T O Č K A  14. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Krapine za 2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Programa  te je isti u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Potpredsjednik gradskog vijeća g.Branko Kučko je istakao, da na stavci za Udruge nisu dobro 
raspodijeljena sredstva izmeñu KUD-a Ilirci i KUD-a Krapina, jer misli da je osigurano premalo 
sredstava za KUD Krapina, koji sudjeluje na više dogañanja i nastupa nego Ilirci. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa  
10 glasova ZA , 9 glasova  PROTIV  donijet slijedeći    
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Program javnih potreba u kulturi grada Krapine za 2011. godinu u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika.   
 

T O Č K A  15. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za  2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Programa  te je isti u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Potpredsjednik gradskog vijeća g.Kučko Branko je pohvalio što se i dalje nastavlja Program pomoći u 
kući starijim i nemoćnim osobama. 
 
Članica gradskog vijeća gña.Grilec je postavila pitanje da li će se umirovljenicima dijeliti  božićnica. 
Isto tako je napomenula, da su u prijedlogu Programa za Udrugu umirovljenika osigurana premala 
sredstva, s obzirom da ima veliki broj članova, pa predlaže da se smanje  sredstva sportskim 
udrugama te povećaju udruzi umirovljenika. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa  
10 glasova ZA , 9 glasova  PROTIV  donijet slijedeći    
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2011. godinu u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika.   
 
 

 
 

T O Č K A  16. 



 
Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za  2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Programa  te je isti u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Potpredsjednik gradskog vijeća g.Kučko Branko konstatirao je, da su sredstva za plaće za gradski 
dječji vrtić smanjena s obzirom za 2009. god., te postavlja pitanje da li će  djelatnicima vrtića biti 
smanjenje plaće.  
 
Gradonačelnik je odgovorio, da ta stavka nije isključivo za plaće, već za redovnu djelatnost, te se 
plaća djelatnika vrtića neće smanjivati. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je da je sa  
10 glasova ZA , 7 glasova  PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA donijet slijedeći    
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2011. godinu u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog zapisnika.   
 
 
 

T O Č K A  17. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Krapine za  2011. godinu 
 
Predsjednik  Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je 
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana  14.12.2010. godine u 15,15 sati raspravljao o 
prijedlogu Programa  te je isti u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
donošenje.  
 
Potpredsjednik gradskog vijeća g.Kučko konstatirao, da je premalo sredstava rasporeñeno za 
Košarkaški klub Krapina te pošto je to dvoranski šport puno sredstava se izdvaja za najam športske 
dvorane. Isto tako je nadalje predložio, da mu se dostave financijska izvješća od sportskih udruga.  
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga, te nakon provedenog glasovanja konstatirano je, da je sa  
10 glasova ZA , 8 glasova  PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN  donijet slijedeći    
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
D o n o s i  se Program javnih potreba u športu Grada Krapine za 2011. godinu u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zapisnika.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


