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                GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 021-05/14-01/0022 
Urbroj: 2140/01-01-0105-14-7 
Krapina, 27.11.2014. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 

 sa 10.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 27.11.2014. u 19,00 sati u Plavom 

salonu Gradske knjižnice Grada Krapine 

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Krunoslav Tušek Tomislav Lež, 

Jelena Drndić, Željko Pavić, Stjepan Štrok, Ivka Pavlinić, Tomislav Pernjek, Luka Frljužec, Željko 

Vincelj, Nenad Sikrica, Alen Spiegl , Robert Cerovečki, Tamara Presečki  

 

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 stranaka i 

medija  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 10.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 nadalje predlaže dopunu dnevnog reda za današnju sjednicu sa 

slijedećim točkama:  

 Prijedog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. god. 

 Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. god. 

 Prijedlog Izmjena Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko –katastarske 

dokumentacije za 2014. god. 

 Prijedlog Izmjena Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2014. 

god. 

 Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2014. god. 

 Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2014. god. 

 

Isto je dao na glasovanje, te je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,SUZDRŽANIH I PROTIV nije 

bilo, prihvaćena predložena dopuna dnevnog reda.  
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Isto tako je predložio da se glasa o prihvaćanju dnevnog reda u tekstu koji su članovi vijeća primili 

uz poziv za današnju sjednicu,  uključujući i dopunu te je konstatirao da je isti donijet sa 17 glasova 

ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, i to u  slijedećem tekstu:  

 

D N E V N I  R E D 
 

1. Pitanja i prijedlozi  

2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine  

3. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine  

4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krapine  

5. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine  

6. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2014. god.  

7. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina  

8. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Krapine za 2014. god.  

9.Prijedog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. god. 

10.Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. god. 

11.Prijedlog Izmjena Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko –katastarske 

dokumentacije za 2014. god. 

12.Prijedlog Izmjena Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2014. god. 

13.Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2014. god. 

14.Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2014. god. 
 

T O Č K A  1. 

 

PITANJA I PRIJDLOZI 

 

1. Član Gradskog vijeća Alen Spiegel zamolio je pravnu službu Grada Krapine da mu se da pismeni 

odgovor, da li je   g.Hršak Ivica sada u nespojivoj dužnosti kao član Gradskog vijeća, nakon izbora za 

direktora Pekoma. 

 

Gradonačelnik je napomenuo, da je Grad Krapina osnivač Krakoma, dok je osnivač Pekoma i Gradske 

plinare Krakom, tako da tu nema nespojive dužnosti, ali da će Gradske službe dati  odgovor na 

postavljeno pitanje. 

 

2. Član Gradskog vijeća g.Nenad Sikirica je isto zamolio da pravna služba Grada Krapine navedeno 

ispita i da pismeno mišljenje. 

 

3. Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je napomenuo da je Gradsko vijeće već o tome raspravljalo, još 

dok je g.Hršak bio voditelj Pekoma, pa isto predlaže da se pripremi pismeni odgovor. 

 

4. Članica Gradskog vijeća gđica.Tamara Presečki postavila je pitanje svrhe rada MO Krapina, pošto ono 

nemože odlučivati, jer je Grad dao MO Krapina naputak, da sredstva koja su bila planirana za uređenje 

pješačkog mosta iznad željezničke pruge usmjeri prema uređenju šetnice oko Krapinice, odnosno 

uređenja vanjskog prostora oko novo otvorenog Konzuma. Isto tako je napomenula da tim mostom 

prolazi veliki broj građana te se ugrožava njihova sigurnost, pošto su daske trule. 

 

Gradonačelnik je odgovorio da je prema Statutu Grada određeno da mjesni odbori donose odluke za male 

radove. Nadalje je napmenuo da šetnicu nije devastirao investotor, to je šetnica kojom naša djeca idu u 

školu i kojom šeću naši građani, pa ju je iz tog razloga bilo potrebno urediti.Također je napomenuo, da je 

na mostu iznad željezničke pruge zamijenjeno prošle godine veći  broj dasaka. Isto tako je obavijestio 

članove Gradskog vijeća da su sve stavke  planirane unutar Programa MO i MO donosi odluku za koje 

poslove će se sredstva utrošiti, MO sam odlučuje i raspoređuje sredstva prema odobrenom Programu. 
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5. Predsjednik Gradskog vijeća je napomenuo da tu nije riječ da li će gradonačelnik utjecati na odluku 

mjesnog odbora ili ne, već da se je moglo na isto reagirati autoritetom gradonačelnika. Napomenuo je 

nadalje da je gradonačelnik trebao više voditi brigu o sanaciji klizišta, a ne se baviti šetnicom. 

 

6. Član Gradskog vijeća g.Nenad Sikirica je postavio pitanje zamjeniku Varjačiću do kud se stiglo sa 

rješavanjem problema raskršća kod kuće Sučić. 

 

Zamjenik g. Varjačić Branko je obavijestio članove Gradskog vijeća da je stigla suglasnost Policijske 

uprave KZŽ te da su radovi započeli i da se nada da će do Dana grada, 06.12. biti i završeni. 

 

7. Član gradskog vijeća g.Luka Frljužec je postavio pitanje kada će se riješiti  raskršće kod Ruke, 

Jazvine. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Zoran Gregurović je odgovorio da je navedeno raskršće u nadležnosti 

Hrvatskih cesta te da Hrvatske ceste moraju riješiti odnosno osigurati sredstva kao i formirati cijenu za 

otkup zemljišta , a da on može dogovoriti sastanak sa vlasnikom zemljišta. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić postavio je pitanje da li je u Grad stiglo pismo iz Hrvatskih cesta, 

jer prema njegovom saznanju HC su spremne preseliti pogon Betonare u Popovcima, spremne su dati 

izlaz Betonari na cestu. 

Nadalje je napomenuo da se tražilo da sjednici Gradskog vijeća prisustvuju direktori gradskih poduzeća, 

no nije se po tome postupilo. Isto tako je postavio pitanje prodaje zemljišta od strane Krakoma, jer je bilo 

rečeno da će se sredstvima od prodaje stanova u zgradi Lidla izgraditi na tom zemljištu zgrada za potrebe 

Krakoma, a sada je raspisan natječaj za prodaju istog. 

Nadalje se osvrnuo na nalaz državne revizije koja je vršila nadzor nad Krakom Gradnjom i koja je 

ustanovila iste greške na koje smo g.Vincelj i ja upozoravili već prije godinu dana, pa predlaže da mu se 

odgovori da li je gradskim vijećnicima dana kriva informacija od strane Krakoma ili je do tih grešaka 

došlo u proteklih godinu dana, kada smo prestali postavljali pitanja o poslovanju Krakom-a. 

 

Gradonačelnik g.Zoran Gregurović je odgovorio da je odluku o prodaji zemljišta donijela  

Skupština Krakoma jer se pojavilo nekoliko investitora zainteresiranih za to zemljište. Na temelju odluke 

Skupštine Krakoma napravljena je procjena zemljišta i raspisan natječaj. Nadalje je napomenuo da će o 

istom pitanju članovima gradskog vijeća pripremiti odgovor. 

Na pitanje o nalazu državne revizije i poslovanju Krakom gradnje, odgovorio je da će preslušati izlaganje 

direktorice gđe.Poslilović , g.predsjednika vijeća g.Pavića i g.Vincelja, vezano na poslovanje Krakoma.  

 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su Zapisnik sa 9.sjednice 

Gradskog vijeća primili uz poziv za današnju sjednicu te je o istom otvorio raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA , 

PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a  se Zapisnik sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 
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T O Č K A 3. 
 

Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine  

 

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 25.11.2014. god. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću 

na donošenje.  

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

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova 

ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

U s v a j a  se Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

 

T O Č K A  4. 
 

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krapine  

 

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 25.11.2014. god. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću 

na donošenje.  

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

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova 

ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

 

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o socijalnoj skrbi Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog   

Zapisnika. 

 

 

T O Č K A 5. 
 

Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine  
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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 Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  

 

 

 

Član Gradskog vijeća g. Alen Spiegel predložio je slijedeće izmjene Odluke o uređenju prometa na 

području Grada Krapine i to vezano za termin ljetne terase, jer smo izmjenom Odluke brisali termin 

„ljetne“, pošto su postavljene kroz cijelu godinu te da bi trebalo zamijeniti termin „trgovačko 

društvo“ u termin „ovlaštena pravna osoba“, pa predlaže slijedeće: 

 

- da se u čl.11. u toč.2.b) briše riječ „ljetna“ tako da piše samo „ugostiteljske terase“ 

- da se u čl.12.st.3. briše riječ „ljetna“ tako da piše samo „terase“ 

- da se u čl.16. briše riječ „ljetnih“ tako da piše riječ „terasa“ 

- da se u čl.25. st.3. brišu riječi „trgovačko društvo“ tako da piše „ovlaštena pravna osoba“ 

  

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova 

ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

D o n o s i  se Odluka o uređenju prometa na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika, s tim da se sa Policijskom upravom KZŽ provjeri da li je potrebna ponovna 

suglasnost na predložene izmjene u slijedećim člancima:  

- da se u čl.11. u toč.2.b) briše riječ „ljetna“ tako da piše samo „ugostiteljske terase“ 

- da se u čl.12.st.3. briše riječ „ljetna“ tako da piše samo „terase“ 

- da se u čl.16. briše riječ „ljetnih“ tako da piše riječ „terasa“ 

- da se u čl.25. st.3. brišu riječi „trgovačko društvo“ tako da piše „ovlaštena pravna osoba“ 

  

 

 

T O Č K A 6. 
 

Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2014. 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.  
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 25.11.2014. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću na daljnji 

postupak.  

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

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao je da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Program potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2014. god. u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

  

 

T O Č K A 7. 
 

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina 

 

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 svoje izvješće sa sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 25.11.2014. god. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću 

na donošenje.  

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

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijeta slijedeća  

 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina u tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda iz Zapisnika. 

 

T O Č K A 8. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Krapine za 2014. 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 daje na glasovanje: 

 

- za Borisa Vodolšaka - Povelja Grada – osobit doprinos u razvoju tjelesne kulture i športa – sa 

17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

- za Josipa Hlupića- Povelja Grada – osobit doprinos u promicanju dobrovoljnog davanja krvi 

– sa 17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

- za Vladimira Perešina - Povelja Grada – osobit doprinos u promicanju dobrovoljnog davanja 

krvi – sa 17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 
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- za Milana Poslona - Povelja Grada – osobit doprinos u promicanju dobrovoljnog davanja 

krvi – sa 17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

- za Mladena Hršaka - Povelja Grada – osobit doprinos u razvoju obrazovanja i mentorstva– sa 

17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

- za Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina - Povelja Grada – osobit 

doprinos u promicanju njege i brige za mentalno retardirane osobe– sa 17 glasova ZA , 

SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

- za Vida Šanjuga- Povelja Grada – osobit doprinos u području tiskarske djelatnosti i za 

doprinos u razvoju gospodarstva Grada Krapine– sa 16 glasova ZA ,  1 glas SUZDRŽAN,  

PROTIV nije bilo 

- za Antuna Presečkog - Povelja Grada – osobite doprinose zajednici te promicanju 

obrazovanja, znanosti i gospodarstva Grada – sa 17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV 

nije bilo 

- za Lovačko društvo Krapina- Plaketa Grada – osobit doprinos u području tiskarske 

djelatnosti i za doprinos u razvoju gospodarstva Grada Krapine – sa 17 glasova ZA , 

SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

- za Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj iz Republike Slovenije – Plaketa Grada -za poseban 

doprinos u provedbi prekogranične, međunarodne vatrogasne suradnje - sa 17 glasova ZA , 

SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

- za  Malonogometnu momčad Srednje škole Krapina, Sportsko društvo Gaj– Plaketa Grada -

za postignute uspjehe na mnogobrojnim natjecanjima i promicanju imena Grada Krapine - sa 

17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

- za  Mišu Doležala – Plaketa Grada -za osobit doprinos u stvaranju i promicanju kajkavštine 

te doprinos kulturnom životu Grada - sa 17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

 

- za Borisa Uhernika – Nagrada za životno djelo – za osobit doprinos u unapređenju 

vatrogastva i zaštite od požara -  sa 17 glasova ZA , SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo 

 

Nakon istog predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić dao je cjelokupnu Odluku o dodjeli priznanja 

Grada Krapine za 2014. god. na glasovanje te je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, SUZDRŽANIH 

i PROTIV nije bilo donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

D o n o s  i  se Odluka o dodjeli priznanja Grada Krapine za 2014. godine u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A 9. 

 

Prijedog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. 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 svoje izvješće sa sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi i istu je uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

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

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. god. u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 
 

 

T O Č K A 10. 

 

Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 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 predsjednike Odbora za 

financije i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu svoja izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi i istu je uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću 

na donošenje.  

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

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. god. u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 
 

T O Č K A 11. 

 

Prijedlog Izmjena Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko –katastarske 

dokumentacije za 2014. 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 predsjednike Odbora za 

financije i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu svoja izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi i istu je uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću 

na donošenje.  

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  
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Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko-katastarske 

dokumentacije  za 2014. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

T O Č K A 12. 

 

Prijedlog Izmjena Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2014. 

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 predsjednike Odbora za 

financije i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu svoja izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi i istu je uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću 

na donošenje.  

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

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2014. god. u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A 13. 

 

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2014. 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 predsjednike Odbora za 

financije i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu svoja izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi i istu je uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću 

na donošenje.  

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.  
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Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju  za 2014. god. u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A 14. 

 

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2014. 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 predsjednike Odbora za 

financije i proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu svoja izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

nema primjedbi i istu je uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 27.11.2014. god. u 18,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom vijeću 

na donošenje.  

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

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Programa javnih potreba u socijalnij skrbi i zdravstvu  za 2014. god. u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 
 
 

 
 

                                                                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                Željko Pavić 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Branka Stipić 
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