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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 28.12.2011. godine u 17,00 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, Zdenka Grilec, Vladimir Bajcer i Branko Kunštek
OPRAVDANO ODSUTAN: Nenad Sikirica
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, pročelnik, Jelena Milčić, pročelnica, Branka Stipić, voditelj
zapisnika te predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Zoran Gregurović otvara 18. 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 dnevni red za današnju sjednicu u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zapisnika.
Nakon kraće rasprave konstatira se, da je jednoglasno usvojen dnevni red kako su članovi gradskog
vijeća primili uz pozive i radni materijal za današnju sjednicu u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zapisnika.

T O Č K A 1.
PITANJA I PRIJEDLOZI
1. Član gradskog vijeća g.Bajcer Vladimir napomenuo je slijedeće:




ulica Pavleka Miškina - od Trga Sv.Nikole do Starog grada, ista se nalazi blizu Trga, ali
je u vrlo derutnom stanju, kolnik je raspucan te postoji mogućnost kad je skliska cesta,
da se automobil posklizne niz breg, a isto tako u toj ulici nema javne rasvjete, pa
predlaže da mjesni odbor grada Krapine proširi javnu rasvjetu i na tu ulicu
da službe grada Krapine pripreme usklađivanje Statuta grada Krapine i Poslovnika o
radu gradskog vijeća grada Krapine sa novim zakonskim propisima

Gradonačelnik je odgovorio na pitanje člana gradskog vijeća što se tiče uređenja navedene ulice, da u
istoj postoji prometni znak zabrane prometa, pa svatko vozi na svoju odgovornost, a što se tiče javne
rasvjete, isti zahtjev će se proslijediti Mjesnom odboru Krapina. Nadalje se osvrnuo na prijedlog člana
vijeća na usklađivanje Statuta i Poslovnika, predloživši, da ako se uočila kakova promjena ( nisu
usklađeni sa zakonskim propisima) moli, da se isto dostavi u pismenom obliku.
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2. Član gradskog vijeća g.Robert Cerovečki postavio je pitanje asfaltiranja ulice na Trškom Vrhu
odnosno kada će se ta ulica asfaltirati, jer je bilo očekivano do ove zime.
Gradonačelnik je odgovorio, da koliko ima saznanja, nadzorni ne dopušta asfaltiranje zbog vremenskih
uvjeta, a to znači, da kada će vrijeme dopustiti, ulica će se asfaltirati.
T O Č K A 2.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća grada Krapine
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća konstatirao je da je
jednoglasno donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
U s v a j a se skraćeni zapisnik sa 17.sjednice Gradskog vijeća grada Krapine u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
T O Č K A 3.
Izmjena Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu sa projekcijom za 2012. i 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je Odbor na
svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine raspravljao o navedenoj točci dnevnog reda te je istu
uputio gradskom vijeću na donošenje.
Gradonačelnik grada Krapine dao je kratko obrazloženje Izmjena Proračuna grada Krapine za 2011.
godinu sa projekcijom za 2012. i 2013. god., a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu sa projekcijom za 2012. i 2013. god. u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
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T O Č K A 4.
Proračun Grada Krapine za 2012. godinu sa projekcijom za 2013. i 2014. god.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je Odbor na
svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine raspravljao o navedenoj točci dnevnog reda te je istu
uputio gradskom vijeću na donošenje.
Gradonačelnik grada Krapine dao je kratko obrazloženje o Proračunu grada Krapine za 2012. godinu sa
projekcijom za 2013. i 2014. god., a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika .
Član gradskog vijeća g.Bajcer Vladimir postavio je pitanje primjene čl.57.Statuta, a odnosi se na
financiranje mjesne samouprave te je konstatirao da se isti članak nikad nije poštivao.
Član gradskog vijeća g.Robert Cerovečki je postavio pitanje g.gradonačelniku što se tiče velikih
investicija koje su se u Gradu Krapini financirale iz državnog proračuna , da nabroji koje su to velike
investicije.
Gradonačelnik je odgovorio, da se u grad Krapinu u zadnje 4 godine iz raznih ministarstava i državnih
institucija slilo cca 154 milijuna kuna te su se ta sredstva utrošila na obnovu dva tunela na dionici
državne ceste u Krapini u vrijednosti 24 milijuna kuna, potom izgradnju i obnovu školske zgrade od 11
milijuna kuna, uređenje korita Krapinščice, rekonstrukciju niskonaponske mreže od strane HEP-a, cesta u
zoni 32 milijune kuna, nova zgrada Centra za socijalnu skrb od 8,5 milijuna kuna uz osiguranje 2,5
mil.kuna za opremanje, potom uređenje odmorišta u Krapini i drugo. Isto tako je napomenuo da se
članovima gradskog vijeća može u pismenom obliku dostaviti popis svih velikih investicija.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Proračun Grada Krapine za 2012. godinu sa projekcijom za 2013. i 2014. god. u tekstu
koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 5.
Odluka o izvršavanju Proračuna grada Krapine za 2012. godinu
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Gregurović upoznao je članove vijeća, da je Odbor na
svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 15,00 sati raspravljao o navedenoj točci dnevnog
reda te je istu uputio gradskom vijeću na donošenje.
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Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu Odluke
te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o izvršavanju Proračuna grada Krapine za 2012. godinu u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
T O Č K A 6.
Program javnih potreba u kulturi grada Krapine za 2012.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011.
godine u 16,00 sati raspravljao o
prijedlogu Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program javnih potreba u kulturi grada Krapine za 2012. godinu u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 7.
Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju grada Krapine za 2012.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju grada Krapine za 2012. godinu
u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
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T O Č K A 8.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Krapine za 2012.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Greguroić upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Članica gradskog vijeća gđa.Grilec konstatirla je, da je Udruga umirovljenika najveća udruga u Gradu i
broji cca 900 članova, pa ne prihvaća razlog za planiranje tako malih sredstava zato što udruga nije
podnesla Izvješaj o radu. Napomenula je, da je toga svjesna, no u toj su se godini dogodile neke
nepredviđene okolnosti, ona je morala u bolnicu i tako se nije predao Izvještaj o radu.
Gradonačelnik grada Krapine obavijestio je članove vijeća, da grad Krapina za udruge izdvaja 10% od
izvornih prihoda, a to je 1.600.000 kuna, pa predlaže, da se napravi po drugim gradovima analiza kako bi
se moglo usporediti koliko oni izdvajaju. Isto tako je napomenuo, da svaka gradska udruga mora
podnijeti godišnji izvještaj o radu te ih je od 40-tak izvještaje predalo njih samo 6, koji su zadovoljili
uvjete. Konstatirao je, da ni jedna udruga koja nije predala izvještaj ne ostvaruje pravo na sredstva, ali se
odlučilo da će se ipak planirati 50 % od sredstava koja su im bila planirana u Programu za 2010. godinu.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program javnih potreba u socijalonoj skrbi i zdravstvu grada Krapine za 2012. godinu u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 9.
Program javnih potreba u športu grada Krapine za 2012.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Član gradskog vijeća g.Bajcer napomenuo je, da se planira za održavanje Športsko rekreacionog centra u
Podgori izdvojiti 100.000 kuna, pa postavlja pitanje kuda se utrošilo 50.000,00 kuna planiranih u 2011.
godine.
Gradonačelnik je napomenuo, da je ŠRC Podgora u vlasništvu grada Krapine te da objekat propada, pa iz
tog razloga se namjerava dignuti potkrovlje kako bi se i ostalim sportskim udrugama osigurao adekvatan
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prostor. Što se tiče sredstava iz 2011. godine, iz izvršenja proračuna za 2011. godinu će se vidjeti kud su
se ta sredstva utrošila.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program javnih potreba u športu grada Krapine za 2012. godinu u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 10.
Program održavanja komunalne infrastrukture grada Krapine za 2012.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program održavanja komunalne infrastrukture grada Krapine za 2012. godinu u tekstu
koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 11.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.god.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u tekstu
koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
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T O Č K A 12.
Program izrade dokumenata
dokumentacije za 2012.god.

prostornog

uređenja,

projektne

i

geodetsko-katastarske

Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i geodetsko-katastarske
dokumentacije za 2012.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 13.
Program zaštite okoliša za 2012.god.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program zaštite okoliša za 2012.god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 14.
Program raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012.god.
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove gradskog vijeća da su radni materijal za ovu točku
dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te otvara raspravu.
Član Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2011. godine u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
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Kako nije bilo nikakovih daljnjih pitanja ni prijedloga , predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je
sa 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012.god. u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
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