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                 GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/15-01/0002 

Urbroj: 2140/01-01-0105-16-8 

Krapina, 25.03.2015. 

 

 

Z A P I S N I K  

 

sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 25.03.2015. u 19,00 sati u 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, 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 medija  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 12.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 čita dnevni red za današnju sjednicu u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

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

prihvaćen  slijedeći: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi  

2. Usvajanje Zapisnika sa 11.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom                           

vijeću Grada Krapine za 2015. god. 

4. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Krapine Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni bregi“ 

5. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja 

6. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine 

7. Prijedlog Analize  stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu 

8. Prijedlog Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu 

9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2014. godinu 
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10. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo za 2014.god. 

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. god. 

12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god 

13. Izvješće o izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i geodetsko katastarske 

dokumentacije za 2014.god. 

14. Izvješće o  izvršenju Programa zaštite okoliša za 2014. god. 

15. Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2014. god. 

16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2014. god. 

17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. god. 

18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2014. god. 

19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  za 2014. god. 

20. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2015. god. 

21. Informacija o izjavljenim primjedbama i očitovanju Grada Krapine u Javnoj raspravi u postupku 

procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Brza cesta Varaždin-Ivanec-Krapina” 

22. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krapine 

 

T O Č K A 1. 

 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Pod ovom točkom nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga te je predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krapine konstatitao da se prelazi na rad po idućoj točci dnevnog reda. 

 

T O Č K A  2. 

 

 Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine  

 

Predsjednk Gradskog vijeća g.Pavić napomenuo je da su članovi vijeća primili radni materijal za ovu 

točku te otvara raspravu. 

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić  konstatira da je 

jednoglasno, sa 17 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo,  donesen slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a   se Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.   

 

      T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Krapine za 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 te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 20.03.2015. u 16,00 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.  

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dala je pročelnica za financije gđa.Jelena Milčić, a sve u 

tekstu obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donesen  slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Krapine za 2015. god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A 4. 

 

Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Krapine Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni bregi“ 

 

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 20.03.2015. u 16,00 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.  

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o pristupanju Grada Krapine Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni bregi“   u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A 5. 

 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja 

 

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.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje s tim da se ispita tumačenje i postupanje po 

toč.4. Odluke te da se u toč.5. briše riječ „do“ odnosno da piše „50%“. 
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 20.03.2015. u 16,00 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. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Pavić upoznao je članove vijeća da je predlagač dao amandman sukladno 

čl.66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća na istu Odluku, a koji su svi članovi vijeća primili na današnjoj 

sjednici. Napominje da se u Amandmanu predlaže: 

- da se u čl.5.st.2. briše riječ „od“, a dodaje se iza 50% „osim za učešća i povoljnije uvjete iz 

članka 6. ove Odluke“ 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je  sa 16 glasova ZA, PROTIV nije 

bilo i sa 1 glasom SUZDRŽANIM, donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja u tekstu  

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika, s tim da se  čl.5. Odluke dopuni s tekstom iz Amandmana 

predlagača koji glasi: 

- da se u čl.5.st.2. briše riječ „od“, a dodaje se iza 50% „osim za učešća i povoljnije uvjete iz 

članka 6. ove Odluke“. 

 

T O Č K A 6. 

 

 Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesen  slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine  u tekstu  

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  
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T O Č K A 7. 

 

 Prijedlog Analize  stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. 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 

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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Analiza  stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu   u tekstu  koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika.  

 

T O Č K A 8. 

 

Prijedlog Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja za 2015. 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 

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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja za 2015. Godinu   u tekstu  koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika.  
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T O Č K A 9. 

 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2014. 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.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.  

 

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

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2014. godinu   u tekstu  koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 

    T O Č K A 10. 

 

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo 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 te Odbora za statutarno pravna pitanja   da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesen slijedeći  
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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 2014.god. u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 

T O Č K A 11. 

 

Izvješće o izvršenju 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 finacije i 

proračun te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo,  donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

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

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A 12. 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 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 te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 
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Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je  sa 17 glasova ZA, PROTIV  i 

SUZDRŽANIH nije bilo,  donesen 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 

2014. God.  u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 

T O Č K A 13. 

 

Izvješće o izvršenju 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 predsjednika Odbora za financije 

i proačun te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnese izvješće sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo,  donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju 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 14. 

 

Izvješće o  izvršenju Programa zaštite okoliša 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 te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 
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Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo,  donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju 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 15. 

 

Izvješće o izvršenju 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 te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2014. 

god.  u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A 16. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 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 te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 

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

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

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donese, slijedeći  

 

Z A 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 2014. god. 

 u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 

T O Č K A 17. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 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 te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesen 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 2014. god. u 

tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 

T O Č K A 18. 

 

Izvješće o izvršenju 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 te Odbora za statutarno pravna pitanja  da podnesu izvješća sa sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te 
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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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesen slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

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

god.u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 

T O Č K A 19. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  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.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je  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 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  za 2014. god. u tekstu  koji čini 

sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 

T O Č K A 20. 

 

Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

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 predsjednike Odbora za financije 

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

 



Oznaka obrasca: 1248 
12/14 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća, da je Odbor 

na svojoj sjednici održanoj 24.03.2015. u 20,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu te istu 

primio na znanje i 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 20.03.2015. u 16,00 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. 

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, donesedn slijedeći  

 

ZA K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2015. god. u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  

 

T O Č K A 21. 

 

Informacija o izjavljenim primjedbama i očitovanju Grada Krapine u Javnoj raspravi u postupku 

procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Brza cesta Varaždin-Ivanec-Krapina“ 

 

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 20.03.2015. u 16,00 sati primio na znanje Informaciju  i istu uputio 

Gradskom vijeću na daljnji postupak.  

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

 

Kratko obrazloženje o gore navedenoj točci dao je gradonačelnik Grada g.Gregurović, a sve u tekstu 

obrazloženja koje čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatira da je donesen slijedeći 

 

ZA K L J U Č A K 

 

P r i m a   se na znanje Informacija o izjavljenim primjedbama i očitovanju Grada Krapine u Javnoj 

raspravi u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Brza cesta Varaždin-Ivanec-Krapina“ u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

T O Č K A 22. 

 

Prijedlog Odluke o izboru članova 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.  
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj 20.03.2015. u 16,00 sati primio na znanje Informaciju te nema 

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

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić poziva članove gradskog vijeća da obave tajno glasovanje prema 

listićima koji su im podijeljeni.  

Nakon provedenog postupka glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić poziva Odbor za izbor i 

imenovanje da se povuče i da utvrdi rezultat provedenih izbora za članove Savjeta mladih Grada Krapine.  

Obavještava članove Gradskog vijeća Grada Krapine  da se daje pauza od 10 minuta kako bi Odbor za 

izbor i imenovanje utvrdio rezultat izbora. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Pavlinić  nakon utvrđivanja rezultata provedenih izbora 

za članove Savjeta mladih Grada Krapine podnijela je Gradskom vijeću Grada Krapine slijedeće 

 

I Z V J E Š Ć E 

 

Prebrojavanjem glasačkih listića za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine Odbor za izbor i 

imenovanje konstatirao je slijedeće:  

 

1. Belošević Ana Marija dobila je 10 glasova 

2. Bilal Damir dobio je 10 glasova 

3. Gamilec Denis dobio je 7 glasova 

4. Horvat Krunoslav dobio je 11 glasova 

5. Mrzlečki Lela dobila je 7 glasova 

6. Klobučar Fran dobio je 15 glasova 

7. Pernjek Karlo dobio je 7 glasova 

8. Puljko Filip dobio je 15 glasova 

9. Šošić Dejan dobio je 10 glasova 

10.Štrok Tin dobio je 0 glasova 

11. Vincelj Jurica dobio je 14 glasova 

 

Konstatirala je nadalje, da je Odbor za izbor i imenovanje utvrdio  da su izabrani slijedeći članovi 

Savjeta mladih  Grada Krapine: 

 

1. Klobučar Fran sa 15 glasova 

2. Puljko Filip sa 15 glasova 

3.Vincelj Jurica sa 14 glasova 

4. Horvat Krunoslav sa 11 glasova 

5. Belošević Ana Marija sa 10 glasova 

6. Bilal Damir sa 10 glasova 

7. Šošić Dejan sa 10 glasova 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatira da je doneeno  

 

R J E Š E N J E  

 

D o n o s i  se Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                             Željko Pavić 

 

 



Oznaka obrasca: 1248 
14/14 

 

 

 

 Zapisnika sastavila: 

      Branka Stipić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


