SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 31.01.2012. godine u 18,00 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,Nenad Sikirica, Zdenka Grilec, Vladimir Bajcer , 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 19. 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.
Tkođer je pozdravio načelnika Policijske postaje Krapina g.Poljaka te načelnika Prometne postaje
Krapina g.Pavića, koji su isto bili prisutni sjednici Gradskog vijeća
Nadalje je istakao, da se toč.8. “Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krapine” skida s dnevnog reda
današnje sjednice gradskog vijeća
Predsjednik gradskog vijeća g.Zoran Gregurović predlaže dopunu dnevnog reda današnje sjednice sa
slijedećim točkama
- Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za novorođenu djecu – prijedlog da
ova dopuna bude umjesto toč.8
- Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za rad Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina
Nakon istog čita prijedlog dnevnog reda današnje sjednice koji su članovi vijeća primili uz poziv uz
navedenu dopunu . 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 sa gore navedenom
dopunom.
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T O Č K A 1.
PITANJA I PRIJEDLOZI
1. Član gradskog vijeća g,Kort Mirko je istakao slijedeće:

nezadovoljni roditelji mu postavljaju pitanja u svezi poskupljenja cijene vrtića u našem
gradskom dječjem vrtiću, pa predlaže da do vremena kada se stvore uvjeti da se sva djeca s područja
grada Krapine mogu smjestiti u gradski vrtić, te da cijena boravka djece bude ista bilo u privatnom bilo u
gradskom vrtiću

nezaposleni mladi ljudi su mu postavili pitanje, koliko se radnih mjesta otvorilo na bazi
150.000,00 kuna koliko se uložilo u grad Krapinu, a čemu je g.gradonačelnik dao informaciju na prošloj
sjednici gradskog vijeća

predlaže da Krakom sanira glavnu cestu u Bobovju koja je prekopana prilikom izvođenja radova
Gradonačelnik grada Krapine g.Horvat je istakao, da je Zakon točno odredio tko financira boravak djece
u vrtiću – roditelj i osnivač. Isto tako je napomenuo, da Grad Krapina i Zadar jedini sufinanciraju istu
cijenu i svim vrtićima, pa se postavlja pitanje ako se gradska odluka ne može primjeniti, da li i ostale
jed.lokalne samouprave krše zakon jer godinama tako rade. Nadalje je upoznao članove gradskog vijeća
da nakon prikupljenih podataka kada bi se išlo da se u gradski vrtić upisuju samo djeca s područja grada,
svega bi 15 djece ostalo nezbrinuto.
Što se tiče otvaranja radnih mjesta, ponovno je ponovio , da Grad ne može otvarati radna mjesta, već
samo stvarati uvjete za uređenje komunalne infrastrukture.
2. Potpredsjednik gradskog vjeća g.Kučko Branko je postavio pitanje rada zamjene za direktoricu u
Krakom gradnji i to što je zaposlena osoba iz Zagreba odnosno da li mi u Krapini nemamo dosta
nezaposlenih.
3. Član vijeća g.Bajcer postavio je pitanje izvještaja komunalnih redara odnosno primio ih je na
više načina, a bilo bi bolje da se bave poslovima kojima bi se trebali baviti. Isto tako je
konstatirao da ga odgovor direktora Krakoma ne zadovoljava. Isto tako je postavio pitanje da li
se vode kakovi razgovori, pregovori za prostor stare škole u Podgori.
Što se tiče zgrade stare škole Podgora gradonačelnik je napomenuo da će isti prostor biti namjenjen za
djecu.
4. Član vijeća g.Sikirica zahvaljuje na odgovoru, ali isto nije zadovoljan u potpunosti. Isto tako
konstatira da je grad prijavio nekoliko projekata - IPARD projekte, pa postavlja pitanje koji su
to, datumi iznosi. Također je postavio pitanje postave nove ekološke rasvjete, kada će to biti.
Gradonačelnik je odgovorio da što se tiče IPARD projekata, svi su oni vidjivi na našoj Web stranici (
EIB 3-prometna infrastruktura, zaštita kulturne baštine, stara zgrada Elektre) – projekti za koje
grad ima se dozvole. Isto tako je napomenuo, da se ulična rasvjeta mijenjala, te da ima još rasvjete koja
ne zadovoljava uvjete i da je treba promjeniti.
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5. Član gradskog vijeća g.Grah obavijestio je članove vijeća da će se 11.02. održati utrka 2.zagorski
treking, pa predlaže da se ista iduće godine održe u Krapini.

T O Č K A 2.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 18.sjednice gradskog vijeća grada Krapine
Predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je materijal za ovu točku primljen uz poziv te otvara
raspravu. Kako nije bilo nikakovih primjedbi ni prijedloga konstatirao je da je jednoglasno donijet
ZAKLJUČAK
Usvaja se skraćeni zapisnik sa 18. sjednice gradskog vijeća grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
T O Č K A 3.
Informacija o općem stanju sigurnosti na području grada Krapine u 2011. god.
Predsjednik gradskog vijeća pozdravio je prisutne načelnike i to g.Poljaka i g.,Pavića te im se zahvalio na
odazivu. Otvara rasrapvu.
Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga jednoglasno je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Infrmacija o općem stanju sigurnosti na području Grada Krapine za 2011. godinu u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 4.
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 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 25.01.2012. godine u 16,30 sati raspravljao o
prijedlogu Odluke te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Član vijeća g.Bajcer postavio je pitanje tumačenja čl.49. Statuta Grada – termin MO pravne osobe.
Pročelnica gđa.Bočkaj je odgovorila da će odgovor dobiti pismenim putem
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području GradaKrapine u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika
T O Č K A 5.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krapine
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 25.01.2012. godine u 16,30 sati raspravljao o prijedlogu
Odluke te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje g.Hršak Danko upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 26.01.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Odluke te
istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Član gradskog vijeća g.Bajcer Vladimir postavio je pitanje tumačenja čl.49. Statuta Grada Krapine, a
koji se odnosi na mjesne odbore kao pravne osobe, pa moli odgovor što to znači, kojaje funkcija mjesnih
odbora po tom članku.
Pročelnica gđa.Bočkaj je konstatirala da će se članu gradskog vijeća g.Bajceru odgovor na postavljeno
pitanje dostaviti u pismenom obliku.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krapine u tekstu koji
čini sastavi dio ovog zapisnika.
T O Č K A 6.
Prijedlog Odluke o određivanju naknade za izbore u mjesnim odborima
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 25.01.2012. godine u 16,30 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
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o određivanju naknade za izbore u mjesnim odborima u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
T O Č K A 7.
Prijedlog Odluke o izmjeni 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 25.01.2012. godine u 16,30 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
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o određivanju naknade za izbore u mjesnim odborima u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
T O Č K A 8.
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Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava za pomoć za novorođenu djecu
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine otvorio je raspravu o navedenoj točci.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za novorođenu djecu u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 9.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 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 25.01.2012. godine u 16,30 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
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju kataloga informacija grada Krapine u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 10.
Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za
2012. godinu
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 25.01.2012. godine u 16,30 sati raspravljao o prijedlogu
Programa te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju kataloga informacija grada Krapine u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 11.
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
gradskog vijeća Grada Krapine iz Proračuna Grada Krapine za 2012. god.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 25.01.2012. godine u 16,30 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
ODLUKA
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D o n o s i se Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
gradskog vijeća Grada Krapine iz Proračuna Grada Krapine za 2012. god. u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
T O Č K A 12.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Gradske uprave Grada
Krapine
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 25.01.2012. godine u 16,30 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
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Gradske uprave Grada
Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 13.
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno pravna pitanja
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica upoznao je članove vijeća, da je
navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 25.01.2012. godine u 16,30 sati raspravljao o prijedlogu
Odluke te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje g.Hršak Danko upoznao je članove vijeća, da je navedeni
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 26.01.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Odluke te
istu u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno pravna pitanja u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 14.
Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za rad Veleučilišta Hrvatsko zagorje
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine otvorio je raspravu o navedenoj točci.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o osiguranju sredstava za rad Veleučilišta Hrvatsko zagorje u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
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