GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-01/029
Urbroj: 2140/01-01-0105-13-6
Krapina, 7.1.2013.
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 25.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 20.12.2012. 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, Mirko Koret, Štefanija
Družinec, Nenad Sikirica, Stjepan Štrok, Zdenka Grilec, Vladimir Bajcer, Branko Kunštek
OPRAVDANO ODSUTAN: Robert Cerovečki
OD OSTALIH SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI: Josip Horvat, gradonačelnik, Josip Pelin, zamjenik
gradonačelnika, Vlasta Bočkaj, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica,
Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, voditelj zapisnika te predstavnici medija
OPRAVDANO ODSUTAN: Boris Bočkaj, zamjenik gradonačelnika
Predsjednik Gradskog vijeća g.Zoran Gregurović otvara 25.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 je konstatirao, 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.Koret Mirko napomenuo je slijedeće:
1. da je prije 10 dana napadao veliki snijeg koji je prouzročio probleme kako vozačima tako
i pješacima i imao je osjećaj da se Krakom nije pripremio, jer se sam uvjerio da u
nedjelju ujutro, dan nakon nevremena, nikog od strane zaposlenih u Krakom-u nije bilo
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da u gradu čisti snijeg; sigurno je već u ponedeljak bilo teže očistiti jer se snijeg
smrznuo, a isto tako je napomenuo, da je drvo koje je bilo napola srušeno u parku
(ispred OŠ “Ljudevit Gaj”) uklonjeno tek nakon 5 dana,
2. poznato je da je stara Keramika u privatnom vlasništvu, ali da li Grad može poduzeti
neke radnje kako bi se riješilo to ruglo u centru grada,
3. osvrnuo se nadalje na proslavu Dana grada jer je upozoren od nekih ljudi, da se krši
Statut Grada odnosno u čl. 9. Statuta piše da povodom proslave Dana Grada se mora
održati svečana sjednica Gradskog vijeća, a ne Svečanost, pa predlaže ili da se krene u
izmjenu tog članka u Statutu ili da se isti poštiva.
Gradonačelnik Grada Krapine g. Horvat je odgovorio da se Grad pripremio na zimske uvjete jer je
sklopio ugovor za zimsko čišćenje ulica te je obveza na onome s kime se sklopio ugovor, da isti provodi i
izvršava isto. Isto tako je napomenuo da možda nije dobra konstatacija da se Krakom nije pripremio, već
da nije izašao čistiti u pravo vrijeme, jer kasnije nije bilo efekta.Također je obavijestio članove vijeća da
je Grad definirao prioritete jer se sada mora voditi još više računa o čišćenju zbog preuzimanja
županijskih cesta., a isto tako je napomenuo, da je i Policija imala primjedbe na čišćenje od snijega zbog
odvijanja prometa.
Što se tiče zgrade Stare Keramike točno je g. Koret Mirko konstatirao da je stara Keramika privatno
vlasništvo i Grad je u vrijeme važenja Zakona o neiskorištenim nekretninama i naplatio vlasniku
nekorištenje tom nekretninom, ali isti Zakon je ukinuti te Grad nema više mogućnosti postupanja po istoj
osnovi. Isto tako je napomenuo, da se već od 2003. god. povodom obilježavanja Dana Grada održava
svečanost, a ne svečana sjednica.
1. Član gradskog vijeća g. Bajcer Vladimir je postavio pitanje čišćenja i održavanja Grada
ne samo u vrijeme zime, kada pada snijeg, već za cijelu godinu, s kim je Grad sklopio
ugovor, da li je isti sklopljen prema javnoj nabavi, tko naručuje radove i tko ih
kontrolira te da li je u ugovor stavljeno tko je odgovoran ako dođe do nepoštivanja
odredbi ugovora. Isto tako je postavio pitanje da li su komunalni redari naplatili koju
kaznu uslijed nečišćenja snijega ispred kuća, poslovnih prostora.
Gradonačelnik Grada Krapine g. Horvat je odgovorio da su Županijske ceste održavale preuzete ceste u
periodu od 22.04. do 15.11.2012., a od 15.11.2012. sukladno našoj Odluci postojeće i preuzete ceste
održava Krakom. Isto tako je napomenuo da je način održavanja definiran ugovorom, a prema Programu
je definirano sve ostalo te je istakao da Grad nadzire rad po ugovoru, a odgovoran je onaj tko održava.
Što se tiče čišćenja nogostupa od strane građana komunalni redari su upozorili građane i isti su se očistili,
a nogostupe van Grada je Krakom očistio strojem nakon 3 - 4 dana.
Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga predsjednik gradskog vijeća g.Gregurović Zoran je završio
raspravu po ovoj točci dnevnog reda.
T O Č K A 2.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo, da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu
točku primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga konstatirao je da je jednoglasno donijeti
ZAKLJUČAK
U s v a j a se skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
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T O Č K A 3.
Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Augusta Cesarec Krapina
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu točku
primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Nenad Sikirica istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Odluke te je istu prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Augusta Cesarec Krapina u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 4.
Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje 2013.-2015.god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo, da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu
točku primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Nenad Sikirica istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Plana te je isti prihvatio i uputio
Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje 2013.-2015. god u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 5.
Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2013. god. sa projekcijom 2014.- 2015. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu točku
primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g .Zoran Gregurović istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 19.12.2012. god. u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu Proračuna te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kratko obrazloženje o prijedlogu Proračuna Grada Krapine za 2013. sa projekcijom 2014.-2015. dao je
gradonačelnik Grada g. Horvat napomenuvši da je pravni temelj donošenja istog Zakon o proračunu.
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Napomenuo je da su u prijedlogu Proračuna za 2013. prihodi planirani u ukupnom iznosu od 30.193.200
kuna, a odnose se na prihode poslovanja te prihode od prodaje nefinancijske imovine. Isto tako je
napomenuo da su svi prihodi planirani na bazi ostvarenja u 2012. godini. Nadalje je napomenuo, da su
rashodi i izdaci prijedlogom Proračuna planirani u iznosu od 30.193.200 kuna, a odnose se na rashode
poslovanja u iznosu od 24.626.700 kuna, rashode od nefinancijske imovine u iznosu od 3.753.500 i
izdataka za otplatu kredita od 1.813.000 kuna, a svi su oni iskazani prema organizacijskoj, programskoj,
ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Također je konstatirao da je ovakav
Proračun realno ostvariv, no teško je sada reći da li će svi prihodi i izdaci biti izvršeni prema
planiranom.
Član gradskog vijeća g. Bajcer Vlado konstatira da je situacija vrlo teška te cijeni trud koji je uložen u
izradu prijedloga Proračuna. Isto tako je napomenuo da se još neke smjernice ne mogu znati jer Vlada
RH nije donijela niz reformi koje će utjecati na prihode i rashode, a tu misli na povećanje nekih stavki,
prvenstveno zbog provođenja postupka legalizacije objekata, fiskalnih kasi itd. Također se osvrnuo na
prijedlog projekcije za 2014.-2015. god. te je istknuo da u projekciji za 2014. godinu imamo predloženo
veliko povećanje prihoda i rashoda, no u projekciji za 2015. god. su prihodi i rashodi normalni, pa
postavlja pitanje, da li se 2014. godine očekuju neka sredstva iz EU. Istaknuo je da će se vjerojatno vrlo
skoro raditi rebalans Proračuna za 2013. godinu te će on biti suzdržan prilikom glasanja o današnjoj točci
dnevnog reda.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je sa 10 glasova ZA i 8 glasa SUZDRŽANA donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Proračun Grada Krapine za 2013. godinu sa projekcijom za 2014.- 2015. godinu u tekstu
koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 6.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. godinu
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu točku
primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g. Zoran Gregurović istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 19.12.2012. god. u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu Odluke te je istu prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Nenad Sikirica istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Odluke te je istu prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao, da je sa 10 glasova ZA i 8 glasova SUZDRŽANA donijeta slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. god. u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
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T O Č K A 7.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo, da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu
točku primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Nenad Sikirica istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je sa 10 glasova ZA i 8 glasova SUZDRŽANA donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. god. u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika.
T O Č K A 8.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo, da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu
točku primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je sa 10 glasova ZA i 8 glasova SUZDRŽANA donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 9.
Prijedlog Programa izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i geodetsko katastarske
dokumentacije za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo, da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu
točku primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Nenad Sikirica istaknuo je, da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
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Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je sa 10 glasova ZA i 8 glasova SUZDRŽANA donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i geodetsko katastarske
dokumentacije za 2013. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 10.
Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu točku
primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica istaknuo je, da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je sa 10 glasova ZA i 8 glasova SUZDRŽANA donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program zaštite okoliša Grada Krapine za 2013. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zapisnika.
T O Č K A 11.
Prijedlog Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu točku
primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Nenad Sikirica istaknuo je, da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je sa 10 glasova ZA i 8 glasova SUZDRŽANA donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. god. u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
T O Č K A 12.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo, da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu
točku primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica istaknuo je, da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je sa 10 glasova ZA i 8 glasova SUZDRŽANA donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2013. god. u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
T O Č K A 13.
Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu točku
primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Nenad Sikirica istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je sa 10 glasova ZA i 8 glasova SUZDRŽANA donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za 2013. god. u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 14.
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu točku
primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Nenad Sikirica istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Na temelju čl.66. Poslovnika o radu gradskog vijeća Grada Krapine gradonačelnik Grada Krapine kao
predlagač je podnio amandman na prijedlog Programa u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika i to:
- da se pod red.br.7. UDRUGA UMIROVLJENIKA iznos od 3.000 kuna mijenja u iznos od 5.000
kuna
- da se pod red.br.14. REZERVA iznos od 7.000 mijenja u iznos od 5.000 kuna
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je jednoglasno donijeti slijedeći
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ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2013. god. u tekstu
koji čini sastavni dio ovog zapisnika, uključujući gore navedeni amandman gradonačelnika.
T O Č K A 15.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2013. god.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su svi članovi gradskog vijeća radni materijal za ovu točku
primili uz poziv za sjednicu te je o istom otvorio raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Nenad Sikirica istaknuo je da je Odbor na svojoj
sjednici održanoj 17.12.2012. god. u 15,30 sati raspravljao o prijedlogu Programa te je isti prihvatio i
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kako nije bilo nikakovih drugih pitanja i prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine je
konstatirao da je jednoglasno donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Program javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2013. god. u tekstu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika.
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