GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/0018
Urbroj: 2140/01-01-0105-13-11
Krapina, 15.10.2013.

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održanog dana 03.10.2013. u 19,00 sati i maloj
dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina

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, 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 3.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 predložio je slijedeće dopune i izmjene Dnevnog reda:


da se Dnevni red dopuni slijedećim točkama:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
2. Davanje podrške izgradnji poduzetničkog inkubatora u Krapini


da se s Dnevnog reda skinu slijedeće točke: toč.8, 9. i 10.

- Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krapine
- Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krapine
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- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti DVD-u Donja Šemnica za upis prava vlasništva
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je jednoglasno donijet
slijedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Pitanja i prijedlozi
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 2.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013.god.
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Krapine za razdoblje lipanj-prosinac 2013.god.
5. Izvješće o poslovanju društava Krakom d.o.o., Pekom d.o.o., Gradska plinara Krapina
d.o.o. i Krakom-gradnja d.o.o.za razdoblje siječanj-lipanj 2013.
6. Prijedlog Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2013. god.
7. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Gustav
Krklec” Krapina
9. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju
nekretnina
10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za priznanja Grada Krapine
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za
područje Grada Krapine
12. Davanje podrške za izgradnju poduzetničkog inkubatora u Gradu Krapini
T O Č K A 1.

Pitanja i prijedlozi
1.Član gradskog vijeća g.Nenad Sikirica osvrnuo se na problem regulacije prometa
kod raskršća Sučić te je napomenuo da takovo raskršće prema stručnom mišljenju
ne mora ostati odnosno dobio je od njih mišljenje da je potrebno pokrenuti postupak
Izmjene Odluke o regulaciji prometa.
Isto tako je postavio pitanje da li komunalni redari vode brigu o pitanjima uređenja
gradskih ljetnih terasa, da li se poštivaju odredbe Odluke o kmunalnom redu.
Također se osvrnuo na problem, uništavanja ambrozije, predlaže da komunalni
redari provjere stanje na terenu.
Gradonačelnik g.Zoran Gregurović je upoznao prisutne da je prijedlog za uređenje
raskršća kod kuće Sučić podržan, da je u postupku donošenje najpovoljnijeg idejnog
rješenja za skretanje, predložena su dva skretača,isto tako je napomenuo da je u
postupku izdavanje suglasnosti od nadležnih institucija. Također je napomenuo da
grad nema ovlasti uništavati ambroziju na privatnim parcelama.Što se tiče ukrasa na
ljetnim terasama grada, grad nema instrumenta kojim bi naložio uklanjanje istih.
2.Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić Željko je predložio da što se tiče uklanjanja i
uništavanja ambrozije, neka komunalni redari izdaju pismeno upozorenje. Također
je napomenuo da što se tiče uređenja ljetnih terasa u gradu, u odluci piše kako i na
koji način terase mogu biti uređene odnosno da se ukrašavaju ukrasnim cvijećem a
ne umjetnim.
3.Član gradskog vijeća Kozina Josip postavio je pitanje uređenja željezničkog
stajališta u Pristavi Krapinskoj, kada će se isto završiti.
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Gradonačelnik je odgovorio da natječaj za uređenje želj.stajališta provodi HŽ infrastruktura
te da se na isti nije javio ni jedan ponuđač. Isto tako je obavijestio članove vijeća da je
danas stigao dopis iz HŽ-a kojim se traži poovećanje procjenjene vrijednosti, te se on
osobno kao gradonačelnik ne slaže već bi trebalo smanjiti kategorizaciju ponuđača.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da se u međuvermenu sa HŽ-om postignuti neki
dogovori kao što je uređenje željezničkog kolodvora u Krapini, nastavak postupka uređenja
željezničkog stajališta te bi se teoretski mogao provesti postupak direktne ponude.
4.Član gradskog vijeća Alen Spiegl postavio je pitanje otvorenja kružnog toka u
Mih.Jarku, u čemu je problem što isti nije otvoren. Predložio je nadalje da se
razgovara sa direktoricom RHZK-a kako bi se nadalje sjednice gradskog vijeća
prenosile u živo.
Gradonačelnik je odgovorio, da za kružni tok treba ishoditi uporabnu dozvolu, a da bi se ona
dobila treba pisana izjava o uvjetima građenja kao i završno izvješće nadzornog inženjera o
završenim radovima, a što bi trebalo prema saznanju biti dostavljeno u grad tijekom
slijedećeg tjedna.
5.Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić postavio je pitanje rješenja izvlaštenja dijela
zemljišta za izgradnju Rotora kod Ruke koji se ne rješava, pa postavlja pitanje što će
grad poduzeti na rješavanju tog problema.
Gradonačelnik je odgovorio da je projektant preuzeo na sebe obvezu razgovorati sa
vlasnikom betonare u V.Vesi ali do danas nema povratne informacije o tom razgovoru.
Predsjednik Gradskog vijeća je obavijestio članove gradskog vijeća da je stupio u kontakt
sa vlasnikom betonare, ali isto tako ga je gđa.Pelin obavijestila da ista nema građevinske
dozvole.
Gradonačelnik je napomenuo, da je bilo dogovoreno da sa vlasnikom betonare razgovara
projektant , ali da će on obaviti razgovor sa vlasnikom betonare te će o ishodu razgovara
obavijestiti ovo Gradsko vijeće.
6.Član Gradskog vijeća g.Željko Vincelj zatražio je pismeni odgovor na slijedeća
pitanja:






da mu se dostave podaci o investiciji na stambeno poslovnoj građevini u ul.Frana
Galovića 7,njezina izgrađenost, broj i kvadratura stanova u stam.poslovnoj zgradi, koliko
je stanova prodano, da li je investicija opterećena hipotekom, način izvlaštenja
zemljišta te kolika je dobit Krakoma iz razloga što je Grad isto zemljište dao poduzeću.
Isto tako odogovor o statusu i radu bivšeg direktora Krakoma g.Beloševića, pošto je
g.Belošević načelnik Općine Đurmanec a ujedno i zaposlenik Krakom-a, da li to nije
sukob interesa
otplatni plan vezan uz kredit uzet 2009. God,
da li je odgovorna osoba u Pekomu uplatila utvrđeni manjak na žiro račun Pekoma i na
temelju čega

7. Članica Gradskog vijeća gđica.Tamara Presečki postavila je pitanje tko je dao
dozvolu za rušenje zgrade na trgu, nekad zgrade Pivnice, jer je isti objekat dobio dozvolu za
prenam,jenu i rekonstukciju. Isto tako je postavila pitanje zašto nisu završeni radovi na
izgradnji nogostupa u ul R.Lovreca jer je ostalo svega 4 m neasfaltiranog nogostupa.
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Gradonačelnik je odgovorio da Grad nije izdalo dozvolu za rušenje zgade stare Pivnice te
je isto tako napomenuo, da prema informaciji koju ima, rušenje je odobrio Konzervatorski
odjel, s tim da se sve stavi u prvobitno stanje.
Predsjednik Gradskog vijeća je predložio pismeno izvješće o tijeku postupka rušenja zgrade
stare Pivnice, na temelju koje dokumentacije je srušena i da li se u zaštičenoj gradskoj
jezgri to smije dopustiti.
Član gradskog vijeća g.Mladen Gregurović je napomenuo da neka stručne službe Grada
objasne cijeli tijek postupka, ali nadležnost za rješavanje ovog problema ima građevinska
inspekcija.
8. Član gradskog vijeća Alen Spiegel postavio je pitanje uređenja zgrade stare
Keramike, a na što je predsjednik gradskog vijeća g.Pavić napomenuo, da je to zgrade
poduzeća Jedinstva, privatno vlasništvo.
9. Članica gradskog vijeća gđa.Ivka Pavlinić iznijela je problem u naselju
Ž.Vukasovića i to na parceli gdje se planirao izgraditi objekat čija gradnja nije nikad
započela, ali zato se parcela nikad nije očistila.
Gradonačelnik je pozvao članicu vijeća da dođe u grad kako bi zajednički sa stručnim
službama izvršio uvid i uviđaj i kako bi se isti problem riješio.
Snježana Pelin je napomenula da će se za iduću sjednicu gradskog vijeća dostaviti traženi
pismeni odgovor.
10. Predsjednik gradskog vijeća je obavijestio da dobiva veliki broj dopisa sa
upitima, a jedan od njih se odnosi na uređenja puta u V.Vesi.
Član Gradskog vijeća g.Kozina Josip kao dugogodišnji predsjednik MO Lepajci upoznat je
sa tom situacijom te je napomenuo kada je mjesni odbor naručio stroj da se put uredi a čije
uređenje je bilo u Programu, mještani se nisu mogli dogovoriti i nisu dali uređenje puta.
T O Č K A 2.
Usvajanje skraćenog zapisnika sa 2.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da su materijali za istu točku primljeni uz poziv te
otvara raspravu.
Kako nije bilo nikakovih prijedloga ni pitanja predsjednik je isto dao na glasovanje te je
konstatirao da je jednoglasno donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
U s v a j a se skaćeni zapisnik sa 2. Sjednice gradskog vijeća u tekstu koji čini sastavni dio
ovog Zapisnika,
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T O Č K A 3.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013.god.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale 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.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je
Odbor na svojoj sjednici održanoj 02.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i h v a ć a se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. god. u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda iz zapisnika.

T O Č K A 4.
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Krapine za razdoblje lipanj-prosinac 2013.god.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale 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 sa sjednice.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je
Odbor na svojoj sjednici održanoj 02.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 01.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno donijeti
slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Krapine za razdoblje lipanj-prosinac 2013.god. u tekstu koji čini
sastavni dio ovog Izvoda iz zapisnika.

Oznaka obrasca: 1116
5/9

T O Č K A 5.
Izvješće o poslovanju društva Krakom d.o.o., Pekom d.o.o., Gradska plinara Krapina i
Krakom gradnja za razdoblje siječanj-lipanj 2013.
Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić otvara raspravu o istom.
Član Gradskog vijeća g.Željko Vincelj nije u potpunosti zadovoljan odgovorom na svoje
postavljeno pitanje, a vezano uz ovu točku. Napomenuo je da su članovi vijeća trebali dobiti
krizni plan poslovanja, kao i rješenje problema poslovanja. Nadalje je napomenuo da se ne
može dobiti struktura zaposlenih što mu nije jasno s obzirom da gradsko vijeće odgovara za
poduzeće.
Predsjednik gradskog vijeća je napomenuo da se već nekoliko puta kršio zakon o pristupu
informacijama, jer svi podaci koji su se tražili ne kose se sa propisima.
Gradonačelnik je odgovorio da je zatraženo mišljenje od AZOP-a što se smije davati od
osobnih podataka a što nesmije odnosno što se podrazumijeva pod osobnim podacima.
Predsjednik gradskog vijeća je konstatirao da je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Izvješće o poslovanju društva Krakom d.o.o., Pekom d.o.o.,
Gradska plinara Krapina i Krakom gradnja za razdoblje siječanj-lipanj 2013. u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zapisnika

T O Č K A 6.
Prijedlog Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2013. god.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale 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 01.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Gradonačelnik grada Krapine predložio je amandman na ovu točku dnevnog reda u tekstu koji
čini sastavni dio zapisnika.
Isto tako je član vijeća gSpiegl dao je amadman na ovaj Program i to na toč.5.st.2. u sljedećem
tekstu:
-„gradsko vijeće Grada Krapine osnovat će Povjerenstvo za dodjelu potpora”
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Nakon obrazloženja gradonačelnika član Gradskog vijeća g.Spiegl je odustao od amandmana u
cijelosti.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno sa danim
amandmanom gradonačelnika donijet slijedeći

ZA KLJUČAK
D o n o s i se Program razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2013. godinu
tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

u

T O Č K A 7.
Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale 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 01.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno donijeta
slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine u tekstu koji čini sastavni
dio ovog Izvoda iz zapisnika.
T O Č K A 8.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Gustav
Krklec” Krapina
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale 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 01.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno donijeta
slijedeća
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ODLUKA
D o n o s i se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Gustav Krklec”
Krapina u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 9.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju
nekretnina
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale za
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednicu Odbora za izbor i
imenovanje te predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješće sa
sjednica.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje upoznala je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj 30.09.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je donio prijedlog 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 01.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno donijeta
slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju
nekretnina u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 10.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za priznanja Grada Krapine
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale za
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednicu Odbora za izbor i
imenovanje te predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješće sa
sjednice.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje upoznala je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj 30.09.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je donio prijedlog 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 01.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na daljnju raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno donijeta
slijedeća
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ODLUKA
D o n o s i se Odluka o imenovanju članova Odbora za priznanja Grada Krapine u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 11.
Prijedlog Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za
područje Grada Krapine
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su matrijale za
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za statutarno
pravna pitanja da podnesu izvješće sa sjednice.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća
da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 01.10.2013. raspravljao o gore navedenoj točci te je istu
uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na donošenje.
Kratko obrazloženje dao je gradonačelnik a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon kraće rasprave konstatirao da je jednoglasno donijeta
slijedeća
ODLUKA
D o n o s i se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za područje
Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
T O Č K A 12.
Davanje podrške za izgradnju poduzetničkog inkubatora u Gradu Krapini
Kratko obrazloženje dao je član gradskog vijeća g.Sikirica.
Nakon kraće rasprave predsjednikGradskog vijeća konstatirao je da je jednoglasno donijet
slijedeći
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Krapine podržava sve radnje i postupke koji se poduzimaju od strane
Grada Krapine u zajedničkom projektu sa Krapinsko Zagorskom Županijom radi izgradnje
poduzetničkog centra.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Pavić
ZAPISNIK SASTAVILA

Branka Stipić
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