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                GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-01/012
Urbroj: 2140/01-01-0105-13-10
Krapina, 11.07.2013.

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K

sa 2.sjednice Gradskog vijeća grada Krapine održane dana 11.07.2013. u 18,30 sati u maloj 
dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini

SJEDNICI PRISUSTVOVALI:
Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Tomislav Lež, Jelena Drndić, 
Krunoslav Tušek, Željko Pavić, Stjepan Štrok, Ivka Pavlinić, Tamara Presečki, Tomislav 
Pernjek, Luka Frljužec, Željko Vincelj, Nenad Sikrica, Robert Cerovečki, Alen Spiegl, 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 
Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, 
zamjenik gradonačelnika, Viktorija Krleža,v.d. ravnateljica POU, Ksenija Ostojić, ravnateljica 
Dječjeg vrtića, Katarina Posilović, direktorica Krakom-a, Milorad Videković, ravnatelj OŠ 
A.Cesarca, Marijan Lovrenčić, zapovjednik JVP, Zdravko Štefanić, v.d.ravnatelj Gradske 
knjižnice, Vlasta Bočkaj, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, 
Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, voditelj zapisnika te predstavnici medija

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 2.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 predlaže članovima gradskog vijeća da se postojeći dnevni red 
dopuni sa slijedećim točkama: 

1. Izvješće Mandatne komisije povodom zahtjeva Zdravka Štefanića za stavljanje mandata u 
mirovanje

2. Zaključak o imenovanju Stjepana Štroka kao člana Odbora za statutarno pravna pitanja te 
imenovanje Nenada Sikirice za predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je obavijestio članove vijeća da se Toč.23 skida sa dnevnog 
reda današnje sjednice, a glasi: 
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„Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti DVD-u Donja Šemnica za upis prava 
vlasništva“

Nakon kraće rasprave predsjednik konstatira da je jednoglasno donijet dnevni red u tekstu koji su 
članovi vijeća primili uz radni materijal s tim da se toč.23.skida  s dnevnog reda današnje 
sjednice te se isti dopunjuje sa 2 gore navedene točke i to:

1. Izvješće Mandatne komisije povodom zahtjeva Zdravka Štefanića za stavljanje mandata u 
mirovanje

2. Zaključak o imenovanju Stjepana Štroka kao člana Odbora za statutarno pravna pitanja te 
imenovanje Nenada Sikirice za predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja

te isti glasi: 

D N E V N I  R E D

1.Izvješće Mandatne komisije povodom zahtjeva Zdravka Štefanića za stavljanje mandata u 
mirovanje
2. Zaključak o imenovanju Stjepana Štroka kao člana Odbora za statutarno pravna pitanja te 
imenovanje Nenada Sikirice za predsjednika Odbora za statutarno ptavna pitanja
3. Pitanja i prijedlozi
4. Usvajanje Zapisnika sa 1.Konstituirajuće sjednice gradskog vijeća 
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo za 2012. god.
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. god.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. 
god.
9. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. god.
10. Izvješće o izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja projektne i geodetsko-
katastarske dokumentacije za 2012. god.
11. Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2012. god.
12. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele spomeničke rente za 2012. god.
13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. god.
14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. god.
15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju za 2012. 
god.
16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012. god.
17. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2012. god.
18. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krapine za 2012. god.
19. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2013. god. sa  projekcijom za 2014. i 
2015. god.
20. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. god.
21. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
god.
22. Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. god.
23. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2013. god.
24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. god.
25. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina za 2012. god. i Godišnje 
izvješće o radu u pedagoškoj godini 2011. i 2012. 
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26. Financijsko izvješće OŠ „Ljudevit Gaj“ za 2012. godinu i Izvješće o realizaciji godišnjeg 
plana i programa rada škole u šk.g.2011./2012.
27. Financijsko izvješće OŠ Augusta Cesarca Krapina za 2012. god. i Izvješće o ostvarivanju 
godišnjeg plana i programa rada škole na kraju šk.g.2011./2012.
28. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2012. 
god.
29. Financijska izvješća i Izvješća o radu DVD-a sa područja Grada Krapine za 2012. god.
30. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2012. god.
31.Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2012. god.
32. Izvješća Uprava o stanju društava Krakom-a d.o.o., Pekom-a d.o.o., Gradske plinare Krapina 
d.o.o. i Krakom-gradnje  d.o.o. za 2012. god.
33. Izvješće Uprava o stanju društva Krakom d.o.o., Pekom, Gradske plunare i Krakom-gradnje 
za period 01.2013.-06.2013. sa potrebnim uzvještajima
34. Izvješće Uprave o zaposlenima u društvima Krakom d.o.o., Pekom d.o.o., Gradske plinare 
d.o.o. i Krakom-gradnje d.o.o. sa izvještajima traženim putem meila

T O Č K A  1.

Izvješće Mandatne komisije povodom zahtjeva Zdravka Štefanića za stavljanje mandata u 
mirovanje te o njegovoj zamjeni

Predsjednica Mandatne komisije gđica.Jelena Drndić obavijestila je članove Gradskog vijeća da 
je zaprimljen pisani zahtjev g.Zdravka Štefanića o stavljanju mandata u mirovanje radi 
obavljanja nespojive dužnosti te isto tako da je zaprimljena pisana obavijest koalicije SDP i HSU 
da će kao zamjena za g.Zdravka Štefanića biti g.Stjepan Štrok. Isto tako je obavijestila članove 
vijeća da je Mandatna komisija izvršila uvid u pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor 
članica/članova Gradskog vijeća Grada Krapine te utvrdila da je g.Stjepan Štrok bio na 10.mjestu 
kandidacijske liste koalicije SDP-HSU.

Predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da se donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1.Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Krapine.
2. Na temelju Izvješća iz toč.1. ovog zaključka utvrđuje se:  

 da su zbog podnošenja pismenog zahtjeva ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za 
stavljanje mandata u mirovanje vijećnika Zdravka Štefanića te da su ispunjeni zakonski 
uvjeti za početak mandata zamjenika Stjepana Štroka.

3.Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Krapine.

T O Č K A  2.

Zaključak o imenovanju Stjepana Štroka za člana Odbora za statutarno pravna pitanja te 
imenovanje Nenada Sikirice za predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je pozvao predsjednicu Odbora za izbor i imenovanje da 
podnese članovima gradskog vijeća izvješće po istoj točci. 
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Gđa.Pavlinić obavijestila je članove Gradskog vijeća Grada Krapine da je Odbor za izbor i 
imenovanje na svojoj sjednici održanoj 11.07.2013. u 18,15  primio na znanje da je g.Zdravko 
Štefanić podnio zahtjev o stavljanju mandata člana vijeća u mirovanje zbog obnašanja nespojive 
dužnosti. Također je napomenula da je g.Zdravko Štefanić  bio i predsjednik Odbora za 
statutarno pravna pitanja te da je pismenim putem koalicija SDP-HSU obavijestila Gradsko 
vijeće da kao zamjena za g.Štefanića za člana Odbora bude Stjepan Štrok, a da se g.Nenad 
Sikirica predlaže da se izabere za predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja, što je Odbor
za statutarno pravna pitanja prihvatio i proslijedio Gradskom vijeću na donošenje.

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je jednoglasno 
donijet slijedeći 

Z A K L J U Č A K

1. Stjepan Štrok iz Krapine, Doliće 110  i m e n u j e  se za člana Odbora za statutarno-
pravna pitanja umjesto Zdravka Štefanića iz Krapine, koji je svoj mandat člana vijeća 
stavio u miovanje. 

2. Nenad Sikirica iz Krapine, K.Tomislava 27  b i r a  se za predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja. 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Krapine.

T O Č K A  3.

Pitanja i prijedlozi

1. Član Gradskog vijeća g.Vincelj je zatražio pismeni odgovor kojim traži:

 informaciju o svim projektima koje je Grad Krapina prijavio za predpristupne 
fondove EU i to sa svim elementima  te koje projekte Grad ima u planu aplicirati 
u iste fondove

 nadalje se obratio gradonačelniku Grada Krapine sa pitanjem - Zašto? Istaknuo je 
da su izbori završili, da se zna rezultat izbora za predstavničko tijelo a isto tako i 
stav koalicije SDP-HNS-HSU da svi radimo na dobrobit Grada Krapine odnosno 
retorički su pružili ruku suradnje, ali je napomenuo da iza retorike moraju biti 
praktična djela, partneri trebaju sjesti i razgovarati, što g.gradoačelnik nije učinio 
jer je u protekla 2 tjedna imenovao direktora Krakom-a, šefa Pekoma i 
predsjedniku NK „Zagorec“  Krapina

Gradonačelnik Grada Krapine g.Zoran Gregurović pozdravio je sve prisutne te je istaknuo da je 
istina da su donesene neke odluke, ali su iste morale biti tako urgentno donijete, jer je prijašnji 
direktor Krakom-a izabran za načelnika Općine Đurmanec te je morao odstupiti zbog obnašanja 
nespojive dužnosti. Također je napomenuo da je za direktoricu imenovana osoba koja je već bila 
unutar sustava Krakom-a , smatra da istoj treba dati priliku te će na jesen ponovno o tome 
razgovarati. Isto tako se osvrnuo nadalje na odluku o imenovanju v.d.ravnatelja Gradske 
knjižnice, jer je ravnateljica sa 30.06.2013. otišla tako da se isto imenovao g.Štefanić za 
v.d.ravnatelja također unutar sustava. Napomenuo je da iako je NK Zagorec Udruga , Gradu nije 
svejedno što se događa u klubu, jer pripreme moraju početi, a dosadašnji predsjednik  zbog 
obavljanja nespojive dužnosti više to ne može biti, pa je dosadašnji član Izvršnog odbora 
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g.Damir Belošević imenovan do jeseni za predsjednika Kluba. Sva druga imenovanja, Upravna 
vijeća, školski odbori, do sada nisu provedena, tako da se o istima može razgovarati.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić zamolio je gradonačelnika za imena ljudi koje je imenovao 
do sada. 

Gradonačelnik je odgovorio da su to slijedeći: 

- „Krakom“d.o.o. imenovana gđa.Katarina Posilović    
- Gradska knjižnica Krapina – v.d.ravnatelja Zdravko Štefanić
- NK „Zagorec“ Krapina – predsjednik g.Damir Belošević 

Zatim se predsjednik Gradskog vijeća  osvrnuo na to kako je  moguće, da je ista Udruga iz Grada 
Krapine, a njezin predsjednik je iz Đurmanca, na što je g.gradonačelnik odgovorio da se kod 
izbora poštivala volja članova Skupštine NK „Zagorec“ koji su ga predložili i imenovali za 
predsjednika.

Član Gradskog vijeća g.Vincelj napomenuo je,  da nije postavio pitanje u tom smjeru u kojem se 
dobio odgovor, već da smo mogli svi zajedno razgovarati i iste zaključke donijeti te je 
napomenuo da se nije dobro krenulo te po njegovom mišljenju to nije dobar način rada.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić  predlaže u pismenom obliku inforamciju na kojem radnom 
mjestu i na koji način se zaposlio g.Ivica Hršak.  

T O Č K A  4.

Usvajanje Zapisnika sa 1.Konstituirajuće sjednice gradskog vijeća 

Predsjednik Gradskog vijeća isaknuo je da su svi članovi vijeća uz poziv za današnju sjednicu 
primili i Zapisnik sa 1.Konstiturajuće sjednice gradskog vujeća te po istoj točci otvara raspravu.

Kako  nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik viječa je konstatirao a je nakon 
provedenog glasovanja jednoglasno donijet slijedeći 

Z A K L J U Č A K

U s v a j a   se Zapisnik sa 1. Kontuirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog skraćenog zapisnika.  

T O Č K A 5.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
financije i proračun da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Željko Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 16,00 sati raspravljao o Godišnjem 
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izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. god. te isti primio na znanje i uputio 
Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i se Godišnji 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 izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 
2012. god.   te isti primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu
i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima 
postoji stanarsko pravo za 2012. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  7.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješće o 
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izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. god.   te isti primio na znanje i 
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. god. 
u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  8.

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god. isti primio 
na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2012. god.u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  9.

Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. god. te isti primio na znanje i 
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje. 
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao je da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju  Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. god.u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  10.

Izvješće o izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja projektne i 
geodetsko-katastarske dokumentacije za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja projektne i geodetsko-katastarske 
dokumentacije za 2012. god. te isti primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 
daljnju raspravu i donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i   se Izvješće o izvršenju 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  11.

Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa zaštite okoliša za 2012. god.  te isti primio na znanje i uputio Gradskom 
vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu i donošenje.
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Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2012. god.u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  12

Izvješće o izvršenju Programa raspodjele spomeničke rente za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa raspodjele spomeničke rente za 2012. god.  te isti primio na znanje i uputio 
Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Kako  po toj točci nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet 
slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele spomeničke rente za 2012. god.u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

                                                                               
T O Č K A  13.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. god.  te isti primio na znanje i uputio 
Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 
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Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. god.u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  14.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa javnih potreba u sportu i za 2012. god.  te isti primio na znanje i uputio 
Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. god.u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  15.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju za 2012. 
god.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju za 2012. god. te isti 
primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao je da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju 
za 2012. god.u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.
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   T O Č K A  16

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o Izvješću o 
izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012. god.  te isti primio na 
znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

D o n o s i   se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 
2012. god.u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

     T O Č K A  17

Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
financije i proračun te predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu  izvješća sa 
sjednica.

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Željko Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu Odluke 
o raspodjeli viška prihoda za 2012. god. te isti primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na raspravu i donošenje. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o prijedlogu Odluke 
o raspodjeli viška prihoda za 2012. god. isti primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada 
Krapine na raspravu i donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 
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ZA K L J U Č A K

D o n o s i  se Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2012. god.u tekstu koji čini sastavni dio ovog  
zapisnika.

T O Č K A  18.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krapine za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.

Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić otvara po navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik je konstatirao  da je jednoglasno donijet slijedeći 

ZA K L J U Č A K

 P r i m a  se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krapine za 2012. god.u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  19.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2013. god. sa  projekcijom za 
2014. i 2015. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
financije i proračun da podnese izvješće o ovoj točci.

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Željko Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu Izmjena 
i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2013. god. sa projekcijom za 2014. i 2015. god.te isti 
primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje. 

Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović upoznao je ukratko članove gradskog vijeća sa 
razlozima za Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Krapina za 2013., a sve prema tekstu 
obrazloženja koji su članovi vijeća primili uz radni materijal za navedenu točku.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći
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ZA K L J U Č A K

 D o n o s i  se Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2013. godinu sa projekcijom za 
2014. i 2015. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

T O Č K A  20.

Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće o istoj točci.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o prijedlogu Izmjena 
i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. god. primio na znanje i uputio 
Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

 D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. god.
 u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  21.

Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće o istoj točci.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o prijedlogu Izmjena 
i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god.   primio na 
znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na raspravu i donošenje .

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći
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ZA K L J U Č A K

 D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2013. god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  22.

Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće o istoj točci.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o prijedlogu Izmjena 
i dopuna Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. god. primio na znanje i 
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na raspravu i  donošenje .

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

 D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. god. u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

  T O Č K A  23.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2013. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da podnese izvješće o istoj točci.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o prijedlogu  
Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2013. god. primio na znanje i uputio Gradskom 
vijeću Grada Krapine na raspravu i  donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći
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ZA K L J U Č A K

 D o n o s i  se  Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2013. god. u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog  zapisnika.

           
  T O Č K A  24.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
financije i proračun i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća o 
istoj točci.

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Željko Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 16,00 sati raspravljao o prijedlogu Odluke 
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. god. te istu primio na znanje i 
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća 
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 09.07.2013. u 17,30 sati raspravljao o prijedlogu  Odluke 
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. god. primio na znanje i uputio 
Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

 D o n o s i  se Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. god.  u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

T O Č K A  25.

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina za 2012. god. i Godišnje 
izvješće o radu u pedagoškoj godini 2011. i 2012. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu..

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu te poziva ravnateljicu 
gđu. Kseniju Ostojić da podnese kratko obrazloženje. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći
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Z A K L J U Č A K

 P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina za 2012. 
god. i Godišnje izvješće o radu u pedagoškoj godini 2011. i 2012.  u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog  zapisnika.

T O Č K A  26.

Financijsko izvješće OŠ „Ljudevit Gaj“ za 2012. godinu i Izvješće o realizaciji godišnjeg 
plana i programa rada škole u šk.g.2011./2012.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu..

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

 P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće OŠ „Ljudevit Gaj“ za 2012. godinu i Izvješće o 
realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole u šk.g.2011./2012.  u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog  zapisnika.

             
T O Č K A  27.

Financijsko izvješće OŠ Augusta Cesarca Krapina za 2012. god. i Izvješće o ostvarivanju 
godišnjeg plana i programa rada škole na kraju šk.g.2011./2012.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu..

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu te poziva ravnatelja
g.Milorada Videkovića  da podnese kratko obrazloženje. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće OŠ Augusta Cesarca Krapina za 2012. god. i Izvješće 
o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada škole na kraju šk.g.2011./2012.u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog  zapisnika.
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  T O Č K A  28.

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2012. 
god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu..
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu te poziva zapovjednika
JVPg.Marijana Lovrenčića  da podnese kratko obrazloženje. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

 P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Krapine za 2012. god.u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika.

       T O Č K A  29.

Financijska izvješća i Izvješća o radu DVD-a sa područja Grada Krapine za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu..
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

 P r i m a  se na znanje Financijska izvješća i Izvješća o radu DVD-a sa područja Grada Krapine 
za 2012. god.u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.      

            T O Č K A  30.

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu..
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu te poziva v.d. ravnatelja 
g.Štefanić Zdravka da podnese kratko obrazloženje. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći
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Z A K L J U Č A K

 P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2012. 
god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika .     

          T O Č K A  31.

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu..
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po  navedenoj točci raspravu te pozva ravnateljicu
gđu. Viktoriju Krleža da da kratko obrazloženje. 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći

ZA K L J U Č A K

 P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina 
za 2012. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  zapisnika .     

   T O Č K A  32.

Financijsko izvješće Krakom-a i Izvješća uprava o stanju društva Krakom.a, Pekom-a, 
Gradske plinare i Krakom gradnje za 2012. god. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu..
Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu te poziva 
direktoricu da da kratko obrazloženje. 

Direktorica Krakom-a gđa. Katarina Posilović obavijestila je članove vijeća da je od 14.06.2013. 
stupila na istu funkciju. Nadalje je napomenula da kako Krakom, tako i Pekom, Gradska plinara i 
Krakom-gradnja dostavljaju svoja izvješća i podliježu reviziji, koja je napravljena za 2012. god. i 
prema kojoj je sve  bilo objektivno. Isto tako je napomenula da su sva 4 društva za 2012. godinu 
ostvarila pozitivno poslovanje kao i neto dobit. Isto tako je napomenula, da će kroz raspravu o 
gore navedenoj točci dati potrebne odgovore na postavljena pitanja.

Član gradskog vijeća g.Vincelj Željko u svom izlaganju osvrnuo se na  točku dnevnog reda. 
Napomenuo je, da će možda njegovo obraćanje članovima gradskog vijeća biti malo emotivnije, 
jer je i sam bio direktor poduzeća Krakom 5 ili 6 godna. Nadalje je istakao da komunalna 
djelatnost ne bi trebala poslovati na bazi zarade, jer je u toj djelatnosti nema. Također je ponovno 
podsjetio da su članovi vijeća Hrvatske narodne stranke već nekoliko godina tražili od bivšeg 
gradonačelnika, da se dobije analiza poslovanja poduzeća „Krakom” kao i poduzeća kćeri, jer bi 
se prema analizi moglo vidjeti u kojem smjeru ide poslovanje poduzeća, no ista se nisu dobili sve 
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do sada. I sada kada se analiza poslovanja dobila, vidi se koliki su problemi. Također je 
napomenuo, da se pravi podaci vide kada se Krakomu kao matici dodaju i podaci Grdske plinare, 
Krakom-gradnje, Pekom-a. U svojoj raspravi o navedenoj točci dnevnog reda iz radnog 
materijala koji su primili svi članovi vijeća, napomenuo je slijedeće: 

-  kad se kratkoročnim obvezama Krakom-a na kraju 2012. dodaju kratkoročne obveze Gradske 
plinare od 11 mil.kuna i Krakom-gradnje od 24 mil.kuna, one akomulirane ispadaju cca  50 
mil.kuna;
- da dugoročnim obvezama Krakoma od 17,6 mil.kn pribroje obveze Gradske plinare od 5,2 
mil.kn i Krakom-gradnje od 3,3, to je još plus 26 mil.kn., pa tako kad se ukupno zbroje sve 
obveze od Krakom-a, Gradske plinare, Krakom-gradnje, dugoročne i kratkoročne  iznose cca 76 
mil.kn;
- da su potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima, kada se doda Krakom-ovim od 10,2 
mil. i još 9 mil.kn od Gadske plinare, 1,9 mil.kn potraživanja u Krakom-gradnje, znači 
potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu iznose 21 mil.kn;
- da kad se obvezama prema dobavljačima od Krakom-a od 10,1 mil.kn. dodaju još od Gradske 
plinare od 7,5 mil.kn i 13. mil.kn od Krakom-gradnje sve ukupno iznosi 30,7 mil.kn;
- da što se tiče kredita i to dugoročni koji je uzet 2009. god,. od 10 mil.kn tj. kada se  na 12. 
mil.kn.kredita doda 2,5 mil.kn odnosno 5 mil.kn. uzetih prije, to ukupno iznosi 14,5 mil.kn u 
Krakom-u, potom Krakom-gradnja ima dugoročni kredit od 3,2 mil.kn plus kratkoročni 2,7 
mil.kn pa je to ukupno 3,6 mil.kn. Tako je nadalje zaključio da ukupno dugoročno „Krakom”, 
Krakom-gradnja i gradska plinara duguju 16,2 mil.kn, kratkoročno 7,8 mil.kn, pa to sve ukupno 
iznosi 24 mil.kn te se tome dodaju negativne razlike između potraživanja i obveza od Krakom-a 
8,2 mil.kn prema 5,9, što znači minus od 2,3 mil.kn  te Krakom-gradnja 13,1 prema 1,9, što znači 
minus 11,2 mil.kn., što se može zaključiti da samo banke potražuju, bilo dugoročno bilo 
kratkorično na ime kredita i negativne razlike realno  26 mil.kn. 
Nakon provedene rasprave predložio je gradonačelniku Grada Krapine da do sljedeće sjednice 
gradskog vijeća angažira stručnu osobu koja će napraviti analiziu tih podataka, no vjeruje  da će  
doći do istih tih podataka koje je prezentirao gradskom vijeću. Također je nadalje napomenuo, da 
se sa rješavanjem nastalih problema ne može nositi sadašnja Uprava Krakom-a uz svo dužno 
poštovanje, pa predlaže da Uprava napravi plan i dinamiku rješenja probelma prema banci, a 
potom problema negativne razlike između obveza i potraživanja, a isto tako nudi i svoju pomoć, 
jer to je težak zadatak za bilo koju Upravu poduzeća.

Direktorica gđa.Posilović je napomenula da društvo Krakom  obavlja knjiženje u skladu sa 
Hrvatskih standardima financijskog izvještavanja te se financijska izvješća sastavljaju u skladu s 
odredbama Zakona o računovodstvu. Isto tako je napomenula da bi se  sagledale ukupne obveze i 
potraživanja Krakom grupe, potrebno je izraditi konsolidirano godišnje financijsko izvješće, a ne 
da se pojedine pozicije bilance zabrajaju pojedinačno. Konsolidirano financijsko izvješće se 
treba izraditi do IX mjeseca ove godine, te ćim će isto biti izrađeno i prihvaćeno od Skupštine 
Društva, dostavit će se na uvid članovima gradskog vijeća. Nadalje je napomenula, da što se tiče 
kreditnih obveza izradit će se tablica kreditnih obveza na dan 31.07.2013. godine sa pregledom 
kredita pojedinih društava kao i koeficijent zaduženosti na dan 31.12.2012. godine za sva društva 
Krakom grupe i Krakom grupu i biti dostavljeno također članovima gradskog vijeća. Uz ovo 
izlaganje napomenula je da društvo sve svoje kreditne obveze otplaćuje u skladu sa sklopljenim 
ugovorima o kreditima i planovima otplate.
Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić konstatirao je da je 
jednoglasno donijet slijedeći



Oznaka obrasca: 1248
20/21

ZA K L J U Č A K

 P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće Krakom-a i Izvješća uprava o stanju društva 
Krakom-a, Pekom-a, Gradske plinare i Krakom gradnje za 2012. god. u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog  zapisnika .     

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić Željko obavijestio je članove gradskog vijeća da se iz 
razloga što nisu dobiveni materijali točke 33. i 34. iste skidaju s  dnevnog reda  današnje sjednice 
te se prebacuju za sljedeću sjednicu gradskog vijeća

             
Sjednica je završila u 21,00 sat  

Skraćeni zapisnik sastavila:
Branka Stipić
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