GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-01/025
Urbroj: 2140/01-01-0105-12-3
Krapina, 23.11.2012.
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 23.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 11.10.2012. godine u 19,00 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, Stjepan Štrok, Zdenka Grilec, Vladimir Bajcer, Branko
Kunštek
OD OSTALIH SJEDNICU SU PRISUSTVOVALI: Josip Horvat, gradonačelnik, Josip Pelin, zamjenik
gradonačelnika, Boris Bočkaj, zamjenik gradonačelnika, direktor Krakom-a g.Belošević, Vlasta Bočkaj,
pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić,
voditelj zapisnika te predstavnici medija
Predsjednik Gradskog vijeća g.Zoran Gregurović otvara 23.sjednicu Gradskog vijeća Grada Krapine,
pozdravlja 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.Gregurović konstatira, da je jednoglasno donijet predloženi dnevni red
koji su članovi gradskog vijeća primili uz radni materijal.
T O Č K A 1.
Pitanja i prijedlozi


Član gradskog vijeća g.Kozina Josip napomenuo je slijedeće:

1. da je prije nekoliko mjeseci postavio pitanje izgradnje željezničkog stajališta Pristava Krapinska, a
prema neslužbenim informacijama ima saznanje, da je HŽ infrastruktura osigurao sredstva za taj
projekat, pa postavlja pitanje, da li je to točna informacija te kada se očekuje realizacija projekta
2. da li se u skoro vrijeme očekuje rješenje odnosno izgradnja kružnog toka u Velikoj Vesi – kod
Ruke
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Gradonačelnik je odgovorio, da što se tiče željezničkog stajališta Pristava Krapinska, Grad je financirao
projekat za željezničko stajalište, a HŽ je rebalansom osigurao sredstva za izgradnju istog odnosno Grad
sufinancira izgradnju sa 50% što je i predloženim rebalansom Proračuna predviđeno. Također je
napomenuo, da prema zadnjoj informaciji što se tiče izgradnje kružnog toka kod Ruke, održan je sastanak
u HC te je dogovorena konačna varijanta – kružni tok s 4 ceste, na koji projekt je Grad dao suglasnost.


Član gradskog vijeća g.Koret Mirko ističe:

1. roditelji čija djeca idu u školu ulicom Frana Galovića zabrinuti su za njihovu sigurnost, jer djeca idu
cestom gdje nema pješačke staze, a promet je vrlo jak, pa postavlja pitanje kada se planira sanacija
rupa na toj cesti te izgradnja nogostupa kroz cijelu tu ulicu
2. zahvalio se gradonačelniku grada Krapine što se brzo djelovalo na sanaciji rupa na cestama, a koje
je pitanje postavio na prošloj sjednici gradskog vijeća
Gradonačelnik Grada Krapine g.Horvat je istakao, da je istina, da je nogostup u dijelu Ul.Frana Galovića
je vrlo teškom stanju, ali isto tako je napomenuo, da zemljište od zgrade POS-a je u privatnom
vlasništvu, te je teško riješiti imovinske odnose kako bi se uredio nogostup. Isto tako je napomenuo, da se
nastavak izgradnje dijela nogostupa u navedenoj ulici planira predložiti u Proračunu za 2013. god.


Član gradskog vijeća g.Grah Stjepan u svom izlaganju ističe:

1. također se zahvalio gradonačelniku Grada Krapine što je Grad financijski pomogao njegovo
učestvovanje na svjetskom prvenstvu u trekingu koje se održalo u Francuskoj.
2. postavio je pitanje postavljenih cijevi u naselju i u Donjoj Šemnici odnosno koja je svrha bila
postaviti cijevi u grabe koje služe za slivne vode
Gradonačelnik je odgovorio članu vijeća, da je istu investiciju naručio MO Donja Šemnica, a poduzeće
Krakom je izvodilo radove, ali ne zna kakovi su bilo dogovori u svezi navedenih radova.


Članica gradskog vijeća gđa.Zdenka Grilec također se zahvalila gradonačelniku što su se nakon
njezine primjedbe vrlo brzo riješile suhe grane topole, a koje su ugrožavale sigurnost građana.
Također je nadalje postavila pitanje sanacije bunara u ul.M.Gupca, jer je od tolike količine vode
koja se skuplja oko bunara nastalo pravo jezero. Isto tako je predložila, da bi se za stanovnike
gornjeg dijela grada koji šeću pokraj OŠ Augusta Cesarca trebalo postaviti koja klupa uz stazu

Gradonačelnik je odgovorio, da što se tiče sanacije bunara izašao je na teren sa g.Bajcerom te je Krakom
napravio troškovnik koji je dosta velik, a u ovogodišnjem Proračunu nisu za isto osigurana sredstva te
predlaže da se sredst va za tu namjenu planiraju u Proračunu za 2013.god.


Član gradskog vijeća g.Bajcer Vladimir također se zahvalio na danom opširnom odgovoru na
postavljeno viječnićko pitanje, kao i odgovoru javnih poduzeća te ističe slijedeće:

1. predlaže, da se izradi projekat izgradnje javne rasvjete od Crkve Sv.Nikole prema Starogradskoj
ulici, jer na tom potezu žive građani
2. što se tiče sanacije bunara u ul.M.Gupca napominje, da 10.000 kuna nisu velika sredstva, jer ako
nastane izvor zaraze oko navedenog bunara, misli da će to imati dalekosežnije posljedice kako za
stanovnike tako i za Grad
3. postavlja pitanje da li Grad ima u planu postaviti odnosno osigurati javni WC na Hušnjakovom
koji smo nekad u davno doba imali u Gradu
Gradonačelnik grada g.Horvat je istakao, da što se tiče proširenja javne rasvjete od Crkve prema
Starogradskoj ulici, jedan stup se nalazi prema crkvi, a drugi prema Starom Gradu –dva kraka se susreću
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te na jednom dijelu nema vodova koje bi trebalo produžiti, a isto tako je upoznao članove gradskog vijeća
da je za iste poslove nadležan u ovom slučaju MO Krapina. Isto tako je odgovorio, da Grad nema u planu
postaviti javni WC na Hušnjakovom, jer postoji ugostiteljski objekat u koji mogu svi posjetitelji
koristiti.


Članica gradskog vijeća gđa.Štefanija Družinec u svom izlaganju je istakla, da je Grad Krapina
turistički grad, ali što će biti sa objektom nekadašnje Pivnice, objektom nekadašnje slastičarnice
u Parku kao i objektom stare Keramike te je isto tako napomenula, da zna da su to sve privatni
objekti, ali prema njezinom mišljenju grad bi trebao poduzeti neke radnje da se to uredi. Isto tako
je napomenula, da je HŽ očistio svoj dio oko željezničke pruge prema nakadašnjem poduzeću
Šavrić, ali dio koji pripada Jedinstvu nije očišćen

Gradonačelnik je konstatirao, da je gđa.Družinec dobro rekla, da su to sve privatni objekti te Grad u tim
slučajevima nema zakonske osnove za postupanje. Isto tako je obavijestio članove vijeća, da je Pekom
razmišljao kupiti i urediti objekat gdje je nekad bila Pivnica kao slastičarnicu, ali vlasnik je tražio
prevelika sredstva .
T O Č K A 2.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 22.sjednice gradsko vijeća Grada Krapine
Predsjednik gradskog vijeća g.Gregurović konstatirao je, da su tekst skraćenog zapisnika sa 22.sjednice
Gradskog vijeća svi članovi vijeća primili uz radni materijal te otvara raspravu. Kako nije bilo nikakovih
pitanja ni prijedloga, predsjednik je konstatirao, da je jednoglasno donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
U s v a j a se skraćeni zapisnik sa 22.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
T O Č K A 3.
Financijsko izvješće i izvješće o radu „Krakom-a“ d.o.o. za 2011. godinu
Predsjednik gradskog vijeća g.Gregurović pozdravio je prisutnog direktora navedenog poduzeća
g.Beloševića te otvorio raspravu o točci dnevnog reda.
Član gradskog vijeća g.Sikirica Nenad je postavio pitanje zašto uz navedenu točku dnevnog reda nisu
zaprimljena i financijska izvješća i izvješća o radu za firma kćeri Krakom-a – Pekom, Gradska plinara i
Krakom Gradnja, pa moli, da se ista dostave za sljedeću sjednicu gradskog vijeća. Također je istakao, da
je pravu situaciju teško vidjeti, jer cijelo vrijeme je bilo prikazivano da je Krakom u plusu, a prema
vidljivom, zaduženje poduzeća raste odnosno od 2006. g. od 17,5 mil.kuna dug je narastao na cca 37
mil.kuna.
Direktor poduzeća „Krakom“ g.Belošević pozdravio je prisutne članove gradskog vijeća te je zamolio,
da se pitanja postavljaju konkretnije odnosno na koje se godine mislilo što se tiče duga te da li se mislilo
na kratkoročni ili dugoročni dug.
Član gradskog vijeća g.Koret Mirko postavio je g.direktoru pitanje vezano za gubitak na tržnici,
parkingu i odvodnji odnosno istakao je, da se isti gubici ponavljaju iz godine u godinu, pa postavlja
pitanje što je poduzeto, da se to ispravi, jer ništa se ne ulaže, a gubici se stvaraju.
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Direktor Krakoma g.Belošević je odgovorio, da je jasno sve iz prikazanih tabela, jer glavni razlog za
gubitak na tržnici, parkingu i odvodnji je amortizacija koja usporava prihodovnu stranu. Isto tako je
napomenuo, da je jedan od razloga za gubitak na parkingu, višak jednog zaposlenog, jer se planiralo da
Krakom preuzme promet u mirovanju.
Član gradskog vijeća g.Bajcer Vladimir moli direktora da objasni kakove su to obveze i potraživanja
prema povezanim poduzetnicima. Isto tako je zamolio dostavu izvješća za firme kćeri – pitanje
g.Sikirice.
Direktor Krakom-a je istakao, da su potraživanja prema povezanim poduzećima usluge koje Krakom vrši
prema firmama kćeri ( prodaja zemljišta firmi kćeri Krakom Gradnja u ul.Frana Galovića za izgradnju
poslovnog objekta).
Gradonačelnik je istakao, da se na Skupštini poduzeća vode detaljniji razgovori o izvješćima te ne treba
baratati ciframa koje ne stoje.Istakao je, da problema u poduzeću ima, ima previše zaposlenih, da su
napravljene promašene investicije isto je točno, ali Krakom to mora riješiti unutar poduzeća. Također je
istakao, da će se u daljnjem periodu Krakom morati baviti samo komunalnim djelatnostima, a isto tako je
napomenuo, da je opterećenje poduzeća nastalo radi uređenja tržnice te kolektora.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 10 glasova
ZA , 9 glasova SUZDRŽANA donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Financijsko izvješće i izvješće o radu Krakom-a za 2011. godinu u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 4.
Izvješće o reviziji Grada Krapine za 2011. godinu
Član gradskog vijeća g.Bajcer Vlado je konstatirao, da je revizija preporučila kao i mi vijećnici kada se
raspravlja o Proračunu, da treba poduzimati i druge mjere za naplatu nenaplaćenih potraživanja.
Gradonačelnik je odgovorio, da Grad kontinuirano poduzima sve mjere za naplatu potraživanja, ali
najveći dio potraživanja otpada za slivne vode Hrvatskih voda, jer obveznici nisu plaćali vodnu naknadu,
a zbog zakona ista mora biti na uplatnici sa komunalnom naknadom, pa je radi toga pala naplata
komunalne naknade. Isto tako je napomenuo, da ima puno pravnih osoba od kojih se ne može naplatiti, a
isto tako zbog rokova zastare će neka dugovanja morati ići na otpis. Napomenuo je, da je naplata
komunalne naknade za 2011. godinu bila 86% što je prema njegovom mišljenju dobro.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 11 glasova
ZA , 8 glasova SUZDRŽANA donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Izvješće o reviziji Grada Krapine za 2011. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zapisnika.
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T O Č K A 5.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. god.
Predsjednik gradskog vijeća ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je članove
vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 09.10.2012. u 15,30 sati raspravljao o
Polugodišnjem izvještaju, te ga je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada na donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA , 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i h va ć a se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. god. u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 6.
Izvješće o radu gradonačelnika grada Krapine za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.
Gradonačelnik je napomenuo, da je popis odluka i zaključaka dostavljan u materijalu svim članovima
vijeća, a isto tako je istakao, da je to sve timski rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Istakao
je, da se puno radilo na realizaciji projekata, a isto tako je napomenuo, da ih se puno nije moglo
realizirati jer javna poduzeća nisu imala proračun za prvih 6 mjeseci. Također je obavijestio članove
vijeća, da je najveći interes Grada uređenje šetnice korita Krapinice od DM do Jedinstva, te da su HC
pred potpisivanjem sporazuma za izgradnju državne ceste na cestu 2098, gdje je Grad otkupio zemljište,
a HC financiraju projekat.
Član gradskog vijeća g.Bajcer je istakao, da se u pismenom obliku vide odluke i zaključci, ali se ne vidi
što je napravio tim, da li tim lobira za uređenje Trga Ljudevita Gaja.
Gradonačelnik je odgovorio, da je vrijednost projekta uređenja Trga 20 miliona kuna, te da Grad to sam
ne može isfinancirati. Također je istakao, da je jedan dio projekta pripremljen za prijavu financiranja
prema EU fondova odnosno zajednički projekat sa Slovenskom Bistricom .
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijet
ZAKLJUČAK
P r i m a se za znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje od 01.01.do
30.06.2012. godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 7.
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Krapine za 2012.
Predsjednik gradskog vijeća ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je članove
vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 09.10.2012. u 15,30 sati raspravljao o
Izmjenama i dopunama, te ih je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada na donošenje.
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Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana te ih je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću
grada na donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno
donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Krapine za 2012. u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
T O Č K A 8.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2012.god. sa projekcijom za 2013. i 2014.
god.
Predsjednik gradskog vijeća ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je članove
vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 09.10.2012. u 15,30 sati raspravljao o
Izmjenama i dopunama Proračuna, te ih je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada na
donošenje.
Gradonačelnik je istakao, da je glavni razlog za Izmjenu i dopunu Proračuna usklađivanje prihoda i
rashoda za prvih IX mjeseci odnosno izmjena sredstava za osnovne škole, raspodjele sredstava od
spomeničke rente te stavke za komunalnu opremu i prijedlog za kredit – izgradnja produžetka
ul.F.Galovića kao i usklađivanje sredstava za JVP, gradske ustanove i sredstava za naknadu od štete za
uništenu javnu rasvjetu tako da je Proračun za 2012. iznosio 28.000.000, a sada je prijedlog 33.750.000
kuna
Član gradskog vijeća Nenad Sikirica je istakao, da je oporba bila protiv donošenja Proračuna za 2012., a
sada je isti problem i sa Izmjenama i dopunama. Isto tako je napomenuo, da ga najviše smeta iznos za
kredit, jer se prije govorilo, da će se za tu namjenu prodati zemljište, ali očito su ta sredstva utrošena u
druge svrhe, pa se sada Grad mora zadužiti.
Gradonačelnik g.Horvat je odgovorio, da je otkupljeno 90 000 m2 te da su prodane sve parcele osim
jedne te se ne slaže da smo za to trebali dobiti sredstva iz državnog proračuna, jer ako je itko dobio za
zonu sredstva, to je Grad, cca 40 mil.kuna. Isto tako je upoznao članove gradskog vijeća, da za cestu u
ul.Frana Galovića nije bilo projekta, sada je sređena dokumentacija i taj projekat je kandidiran na
nadležne institucije.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 17 glasova
ZA , 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2012.god. sa projekcijom za 2013. i 2014.
god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
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T O Č K A 9.
Prijedlog Dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2012. god.
Predsjednik gradskog vijeća ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun obavijestio je članove
vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 09.10.2012. u 15,30 sati raspravljao o
Dopunama Odluke, te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću Grada na donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2012. god u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 10.
Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Izmjeni Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. god. u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 11.
Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Izmjeni i dopuni Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.
god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
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T O Č K A 12.
Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Planu gradnje te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na donošenje.
Član gradskog vijeća g.Bajcer je postavio pitanje, zašto se plan gradnje donosi u 10.mjesecu ove godine
te isto tako je napomenuo, da se u tim vodnim objektima ne vidi što se sa vodospremom u Strahinju te da
li je istina da objekat pušta vodu.
Gradonačelnik je odgovorio, da su Hrvatske vode tek sada donijele svoj plan te iz tog razloga Grad isto
tako nije mogao donijeti svoj Plan.
Što se tiče vodospreme Strahinje, direktor Krakoma je istakao, da je ista građena prije mnogo godina i
nikad nije bila puna te je napomenuo, da treba izgraditi KB 2 bušotinu i rekonstrukciju crpne stanice
Podgora, a na proljeće isprobati i ispitati te pustiti u pogon.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina za 2012. god. u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
T O Č K A 13.
Izmjena i dopuna Programa izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i geodetsko
katastarske dokumentacije za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Izmjeni i dopuni Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa 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 14.
Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Izmjeni i dopuni Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
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Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za 2012. god. u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
T O Č K A 15.
Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Izmjeni i dopuni Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. god god. u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 16.
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Izmjeni i dopuni Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 18 glasova
ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2012. god god. u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 17.
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Izmjeni i dopuni Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno
donijet slijedeći
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ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u god predškolskom odgoju i školstvu za
2012. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 18.
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o Izmjeni i dopuni Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno
donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2012. god. u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 19.
Prijedlog Programa razvoja poljoprivrede za 2012. god.
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o prijedlogu Programa te ga u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno
donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Programa razvoja poljoprivrede za 2012. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zapisnika.
T O Č K A 20.
Prijedlog Odluke o određivanju najvećeg broja etaža za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o prijedlogu Odluke te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno
donijeta slijedeća
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ODLUKA
D o n o s i se Odluke o određivanju najvećeg broja etaža za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 21.
Prijedlog Odluke o Planu mreža dječjih vrtića na području Grada Krapine
Ovlašteni zamjenik predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je
članove vijeća, da je navedeni Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2012. u 16,00 sati
raspravljao o prijedlogu Odluke te ju je u navedenom tekstu uputio Gradskom vijeću grada na
donošenje.
Zamjenik predsjednika gradskog vijeća g.Branko Kučko, da su u čl.4. prijedloga Odluke navedena samo
tri vrtića, da li će netko drugi moći otvoriti vrtić, ako postojeći neće imati želju za dogradnjom.
Gradonačelnik je napomenuo, da u čl.4.st.2 stoji, stoji da se mogu osnivati i drugi vrtići, ali grad ne
preuzima obvezu sufinanciranja no grad isto tako može donijeti odluku, da se sa istim iznosom
sufinancira privatni i gradski vrtić te je isto tako napomenuo, da se nikada nije dogodilo, da Grad nije
odobrio sufinanciranje boravka djece u vrtiću, ali ne sufinancira djelatnost vrtića.
Član gradskog vijeća g.Nenad Sikirica je napomenuo, da nije pravedno, da je grad do sada sufinancirao
privatne i gradski vrtić, a nove ako se otvore ne.
Član gradskog vijeća g.Bajcer je predložio, da se st.2. u čl.4. briše kao nepotreban, a da se isto pojasni u
čl.2. st.2. (prema godišnjem programu koje donosi gradsko vijeće)
Kako nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga, predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je sa 12 glasova
ZA i 7 glasova PROTIV donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o Planu mreža dječjih vrtića na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
T O Č K A 22.
Izbor članova Savjeta mladih
Predsjednik gradskog vijeća obavijestio je članove vijeća, da je Odbor za izbor i imenovanje proveo
postupak pripreme za Izbor članova Savjeta mladih te u radnom materijalu dostavio zaključak.
Predsjednik gradskog vijeća također napominje, da se provodi tajno glasovanje te da će članovi Odbora
za izbor i imenovanje biti i članovi Izbornog povjerenstva.
Predsjednik gradskog vijeća konstatira, da će se održati 15 minuta pauza za provođenje postupka
glasovanja.
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Nakon provedenog postupka glasovanja te zbrajanja rezultata konstatira se donošenje slijedećeg

RJEŠENJA
o izboru članova Savjeta mladih Grada Krapine
I
U Savjet mladih Grada Krapine izabiru se slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bura Mislav Blaž
Čavužić Zoran
Drndić Jelena
Pelin Marija
Leljak Saša
Mužar Mateja
Osredečki Mario
II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović
ZAPISNIK SASTAVILA:
Branka Stipić
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