GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/0010
Urbroj: 2140/01-03-0301-15-7
Krapina, 09.07.2015.
Z A P I S N I K
sa 14.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 09.07.2015. u 19,00 sati u Maloj dvorani
Pučkog otvorenog učilišta u Krapini
SJEDNICI PRISUSTVOVALI:
Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Tomislav Lež, Jelena Drndić, Željko
Pavić, Stjepan Štrok, Ivka Pavlinić, Tamara Presečki, Tomislav Pernjek, Luka Frljužec, Željko Vincelj,
Nenad Sikirica, Robert Cerovečki, Alen Spiegl,
OPRAVDANO ODSUTAN: Krunoslav Tušek
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, ravnateljica OŠ Ljudevit Gaj gđa. Dragica Belošević, ravnateljica Dječjeg
vrtića “Gustav Krklec” gđa. Ksenija Ostojić, ravnatelj Gradske knjižnice Krapina g. Zdravko Štefanić,
zapovjednik JVP Grada Krapine g. Marijan Lovrenčić, predstavnica Pučkog otvorenog učilišta Krapina
gđa.Radmila Švaljek, predsjednik Krapinskog športskog saveza g. Saša Kundih, Branka Stipić, voditelj
zapisnika, predsjednik Savjeta mladih Grada Krapine g. Jurica Vincelj, predstavnici građana te
predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 14. 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 daje dnevni red u tekstu koji su članovi Gradskog vijeća primili uz radni
materijal na glasovanje i prihvaćanje te je nakon provedenog glasovanja konstatirao, da je sa 16 glasova
ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
3. Financijsko izvješće za 2014. god. i Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada za
pedagošku godinu 2013./2014. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića
"Gustav Krklec"
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5. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2014. god.
6. Financijsko izvješće za 2014. god. i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole u
školskoj godini 2013./2014. Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina
7. Financijsko izvješće za 2014. god. i Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na
kraju školske godini 2013./2014. Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina
8. Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2014. god.
9. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2014. godinu
10. Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine
11. Izvještaj o radu udruga u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014.god.
12. Izvještaj o radu udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2014.god.
13. Izvještaj o radu udruga u športu za 2014.god.
14. Izvještaj o radu DVD-a na području Grada Krapine za 2014. god.
15. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. god.
16. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015.god.
17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Krapine
18. Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Grada Krapine
19. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krapine
20.Prijedlog Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam
21. Prijedlog Odluke o priznanjima Grada Krapine
22. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete i
ukrasne rasvjete na području Grada Krapine
T O Č K A 1.
PITANJA I PRIJEDLOZI
1.Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić Željko u svom izlaganju osvrnuo se na dobiveni odgovor po
viječnićkom pitanju sa prošle sjednice gradskog vijeća, koji su primili svi članovi vijeća uz radni
materijal za ovu sjednicu, a odnosi se na davanje stare škole Podgora od strane Osnovne škole August
Cesarec u najam Dječjem vrtiću Mali Kaj. Konstatirao je da je da je cijena zakupa stare škole

Podgora po 1 m2 utvrđena u iznosu od 13,044 kn, te nije jasno što je uzeto za temelj
utvrđivanja tog iznosa, s obzirom da se u neposrednoj blizini nalazi poslovni prostor koji se
iznajmljuje po 35,00 kn za 1 m2, nadalje mu nije jasno kako Dječji vrtić Mali Kaj koristi
otvoreni prostor dječjeg igrališta stare škole i dvorište te za isto ne plaća ništa jer navedena
kvadratura nije konstatirana ni predviđena za plaćanje u Ugovoru o najmu, nije razvidno na koji
je način Osnovna škola A.Cesarec utvrdila nesporni iznos ulaganja Dječjeg vrtića Mali Kaj, a na
što je upozorio i Gradonačelnik u svojem odgovoru Gradskom vijeću te je tražio od OŠ
A.Cesarca još i dodatnu dokumentaciju, koja do sada nije primljena. U Odluci o davanju u
zakup donesenoj na školskom odboru OŠ A.Cesarec Školski odbor se pozvao na odredbe Zakona
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a nakon toga se OŠ A.Cesarec ne pridržava i ne
postupa prema navedenom Zakonu. Kao primjer navodi nepridržavanja odredbi čl.6.st.5. istog
Zakona, a koji navodi da se uvjeti i postupak natječaja određuju prema odluci Agencije za
upravljanje državnom imovinom, Županijske skupštine, Gradske skupštine odnosno Gradskog ili
Općinskog vijeća. Dalje navodi da ima saznanje da takova Odluka nije donesena na Gradskom
vijeću Grada Krapine a u čl.15. istog Zakona propisuje se da Zakupac ne smije bez suglasnosti
Zakupodavca činiti preinake u poslovnom prostoru, kojim se mijenja konstrukcija, namjena,
površina, vanjski izgled, a što se zna da se sve učinilo od strane zakupnika. Nadalje, ne postoji
pisana odluka Školskog odbora jer se o tome nije nikad raspravljalo, te navodi da se u istom
članku navodi ako se ne poštiva taj članak isti ugovor se može raskinuti. Napomenuo da
čl.16.propisuje da je Zakupnik dužan Zakupodavcu plaćati utvrđeni iznos u roku koji je utvrđen
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ugovorom. Ukoliko je Zakupodavac Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave,
zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do 10. u mjesecu, ali do
danas Dječji vrtić Mali Kaj nije platio ni kune na račun OŠ A.Cesarec. Dalje postavlja pitanje
kako je moguće da je OŠ A.Cesarec sklopila Sporazum o prijeboju na iznos od 252.539,62 kn
bez odobrenja Školskog odbora, kada ravnatelj bez konzultacije sa školskim odborom može
potpisati ugovor do 100.000,00 kn. Ugovor o najmu sklopljen 27.07.2012. godine i da do danas
nije ispostvljen niti jedan račun od strane OŠ A.Cesarec. Još jednom moli Gradonačelnika za
odgovor tko je odgovoran od strane OŠ A.Cesarec i od strane Grada Krapine da se nije
postupalo u skladu sa Zakonom, prema potpisanom Ugovoru i Odluci Školskog odbora.
2. Član Gradskog vijeća g.Spiegel zamolio je da mu se da objašnjenje u svezi pristizanja opomena za
plaćanje komunalne naknade i vodne naknade od strane Grada jer ima saznanje da građani dobivaju
opomene pred ovrhu i to za račune iz 2007., 2008. godine, a ima građana koji su račune platili, a primili
su opomenu. Nadalje postavlja pitanje da li se može naplatiti nešto što je već u zastari kad se zna da je
rok za zastaru za neke račune 3, a za neke 5 godina.
Isto tako je postavio pitanje korištenja zemljišta na kojem Krakom parkira svoje strojeve, a koje je
prodao Horvat Coloru odnosno da li za isto zemljište Krakom plaća najam, jer su strojevi Krakoma i
dalje parkirani na tom zemljištu.
Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da što se tiče parkiranja strojeva Kakoma na zemljištu koje je
prodao,prema njegovom saznanju za isto zemljište nije izvršena isplata u cijelosti i zbog toga novi
vlasnik još nije ušao u posjed.
Pročelnica Snježana Pelin je u svom odgovoru na pitanje vezano na dobivanje računa za komunalnu i
vodnu naknadu napomenula, da je njezin odjel 2012. godine preuzeo poslove naplate iste te da se od tog
vremena kontinuirano prati stanje. Isto tako je napomenula da su se prvo opomene slale velikim
dužnicima, te da su sada krenule prema građanima, manjim dužnicima. Obavijestila je članove vijeća da
se prvo šalju opomene, a nakon toga ide ovrha te ako se građani žale utvrđuje se rok zastare odnosno
zastaru nemože utvrditi Grad već se ona utvrđuje po žalbi građana. Napomenula je da od kad su krenule
masovno opomene, 80% građana je zvalo, došlo u ured, žalilo se te se na taj način i rješavaju predmeti.
3. Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da je danas primio dopis
članova vijeća Mjesnog odbora Krapina u kojem upozoravaju na kršenje odredbi Statuta (čl.59.s.2. ) i na
nepravilnosti u radu predsjednika MO Krapina. Tekst primljenog dopisa prilaže u spis te isti čini sastavni
dio Zapisnika.
Gradonačelnik g.Gregurović obavijestio je članove Gradskog vijeća da je upoznao predsjednika MO
Krapina sa primjedbama nekih članova Vijeća MO Krapina. Isto tako je napomenuo, da se nekad moraju
stvari riješavati brzo ali se o istima članovi MO obaviještavju na sjednici Vijeća MO. Isto tako je
napomenuo da se je uvidom u druge mjesne odbore s područja Grada utvrdilo da svi imaju problema sa
sazivanjem sjednica Vijeća.
4. Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić isto tako je obavijestio članove Gradskog vijeća da je zaprimio
dopis ravnateljice Osnovne škole Ljudevit Gaj u kojem predlaže osiguranje financijskih sredstava za
uvođenje cjelodnevnog boravka djece osnovne škole i to za matičnu i područnu školu Lepajci.
Napomenuo je da predlaže da OŠ Ljudevit Gaj napravi cjelokupnu financijsku kalkulaciju prema kojoj će
biti vidljivo koliko će sredstava trebati osigurati Grad, Škola i roditelji te će se o istom raspraviti na
zajedničkom sastanku.
T O Č K A 2.
Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić napomenuo je da su članovi vijeća primili radni materijal za ovu
točku uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća te otvara o istoj raspravu.
Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je konstatirao da je
jednoglasno sa 16 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
U s v a j a se Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio
ovog Zapisnika.
T O Č K A 3.
Financijsko izvješće za 2014. god. i Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada za
pedagošku godinu 2013./2014. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Ravnateljica Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” Krapina je obavijestila članove Gradskog vijeća da je
Financijsko izvješće usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića te su u bilješkama koje čine sastavni dio
financijskog izvješća za 2014. godinu konstatirani svi prihodi, rashodi, nepodmirene obveze te sredstva
Ministarstva RH za program predškole i djece s teškoćama.
Član Gradskog vijeća g.Spiegel se osvrnuo na visinu ekonomske cijene jer će neki vrtići imati manju
ekonomsku cijenu, pa postvlja pitanje kako će se puniti naš gradski vrtić. Isto tako je napomenuo da je u
našeg gradskom vrtiću bila prosvjetna inspekcija koja je naložila da se smanji broj djece, te i ta odluka će
vjerojatno imati za rezultat povećanja ekonomske cijene gradskog dječjeg vrtića. Isto tako je predložio da
radi transparentnosti Grad sufinancira 50% po djetetu, ali da se ostala sredstva prikažu kao pomoć Grada
Dječjem vrtiću.
Gradonačenik g.Gregurović je odgovorio članu vijeća da je problem Grada što mora postupati po čl.49. i
čl.51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju jer isti propisuju da se djelatnicima gradskog vrtića
moraju osigurati plaće kao i u školstvu te da nam Županija propisuje mjerila i kriterija, a da nam ni
država ni županija ne osiguravaju ni kune za tu namjenu, već Grad sam snosi troškove. Napomenuo je da
je na prošloj sjednici Predsjedništva Udruge gradova inicirao raspravu o Zakonu o predškolskom odgoju
i obrazovanju. Također je obavijestio članove gradskog vijeća da privatni dječji vrtići ne trebaju
postupati po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, pa iz tog razloga mogu imati i manju
ekonomsku cijenu boravka djeteta. Nadalje je obavijestio članove gradskog vijeća da se otvara
mogućnost, a koju podržavaju i okolne općine, da se zajednički kroz Program ruralnog razvoja financira
izgradnja novog dječjeg vrtića.
Pročelnica gđa.Milčić Jelena pojasnila je način na koji Grad mora planirati rashode prema proračunskim
korisnicima. Rashodi kako je predložio g.Spiegela se nemogu na taj način razdvajati u Proračunu, ali se
može obrazložiti u Programu javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju.
Član Gradskog vijeća g.Sikirica je konstatirao da će se teško natjerarti roditelje da djecu upisuju u
gradski vrtić kad privatni imaju nižu ekonomsku cijenu. Isto tako je napomenuo da je dobro za Grad što
je u razgovorima postigao da prihvate nižu ekonomsku cijenu. Moli za odgovor zašto nije stara škola u
Podgori dana našem vrtiću da se proširi i otvori grupu, jer ima saznanje da se to planiralo.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić je upoznao članove Gradskog vijeća da je nedavno u razgovoru sa
direktorom Jedinstva saznao da Jedinstvo u Njemačkoj gradi vrtiće i škole te da im se iste isplaćuju kroz
cca 10 godina, pa predlaže da i mi prihvatimo taj model, jer su ti montažni objekti usklađeni sa svim
uvjetima i zakonskim propisima.
Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio na pitanje člana gradskog vijeća g.Sikirice da odgovor zašto se
stara škola nije dala našem dječjem vrtiću mora zatražiti od prijašnjeg gradonačelnika.
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Ravnateljica Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” je istakla da vrtić ima svake godine Plan za proširenje, na
Upravnom vijeću se razgovaralo o istome, ali se odustalo od dizanja kata. Također razgovaralo se i o
proširenju dječjeg vrtića na drugu lokaciju.
Član Gradskog vijeća g.Sikirica je predložio da stručne službe Grada upute zahtjev Županiji da pokrenu
postupak izmjene svoje Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u dijelu koji se odnosi na sufinanciraje boravka djece u
dječjim vrtićima.
Članovi Gradskog vijeća Grada jednoglasno su prihvatili upućivanje dopisa Županiji.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Prima se na znanje Financijsko izvješće za 2014. godinu i Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i
programa rada za pedagošku godinu 2013./2014. Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” Krapina koji se prilažu
ovom Zaključku i čine njegov sastavni dio.
T O Č K A 4.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg
vrtića "Gustav Krklec"
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 dana 06.07.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji
postupak.
Član Gradskog vijeća g.Sikirica napomenuo je da se i u ovom Pravilniku u čl.10. predlaže VŠS ili VSS, a
na što je ovo Gradsko vijeće upozorilo i kod davanja prethodne suglasnosti osnovnim školama na njihov
statut, odnosno da se za ravnatelja stavi najviša stručna sprema, VSS.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći

ZA K L J U Č A K
D o n o s i se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” koja se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 5.
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
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Kratko obrazloženje financijskog izvješća I izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2014.
Godinu dala je predstavnica Pučkog otvorenog učilišta gđa.Radmila Švaljek, napomenuvši da je isti
rađen u zakonskim okvirima, da je usvojen po Upravnom vijeću.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Prima se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2014.
Godinu koji se prilažu ovom Zaključku i čine njegov sastavni dio.
T O Č K A 6.
Financijsko izvješće za 2014. god. i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole u
školskoj godini 2013./2014. Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Ravnateljica OŠ Ljudevit Gaj obavijestila je člaove vijeća da su izvješča za 2014. Godinu predana u
zakonskom roku. Istakla je da škola posluje pozitivno. Nadalje se osvrnula na prijedlog koji je upućen
Gradonačelniku i Predsjedniku gradskog vijeća, a vezano za uvođenje cjelodnevnog boravka djece u
školi, jer postoji velika zainteresiranost roditelja.Također je navela da prema njihovom neslužbenom
izračunu cijena za roditelje bi bila 350,00 kuna mjesečno, a isto tako i Grada Krapine. Napomenula je bi
se u tom iznosu pokrivala učiteljica te hrana dok sva ostala infrastruktura postoji. Predložila je
Gradonačelniku i Predsjedniku Gradskog vijeća za odgovor do 01.09., kako bi o odluci mogla obavijestiti
zainteresirane roditelje pred početak školske godine.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić ponovno je predložio da se sastanu predstavnci Grada sa
ravnateljicom OŠ Ljudevit Gaj kako bi dobili na uvid točnu kalkulaciju škole za uvođenje cjelodnevnog
boravka te na temelju istog donijeti odluku.
Član Gradskog vijeća g.Sikirica predlaže da stručne službe Grada upute dopis osnovnim školama da
dostave pojašnjenje – specifikaciju ostvarenih prihoda evidentiranih na računima odjeljka 6615 – Prihodi
od pruženih usluga (na kojima proračunski korisnici iskazuju i prihode od zakupa I iznajmljivanja
nefinancijske imovine), a koji će sadržavati podatke koja imovina- prostor se daje u zakup-iznajmljuje,
da li se radi o cjelodnevnom zakupu, zakupu nakon održavanja nastave ili o nečem trećem, cijenu zakupa,
s kim su sklopljeni ugovori o zakupu/najmu te na koje vrijeme su ti ugovori sklopljeni. Također je
napomenuo da se ti podaci traže od OŠ Ljudevit Gaj i OŠ Augusta Cesarca.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Prima se na znanje Financijsko izvješće za 2014. i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada
škole u školskoj godini 2013./2014. Osnovne škole “Ljudevit Gaj” Krapina koji se prilažu ovom
Zaključku i čine njegov sastavni dio.
T O Č K A 7.
Financijsko izvješće za 2014. god. i Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole
na kraju školske godine 2013./2014. Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina
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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. Nadalje je upoznao članove Gradskog vijeća da je
ravnatelj OŠ A.Cesarec uputio mail kojim nas obaviješta da se nalazi na bolovanju. Konstatirao je da od
strane OŠ August Cesarec sjednici nije nitko pristupio kao izlagač ove točke.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Prima se na znanje Financijsko izvješće za 2014. i Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa
rada škole u školskoj godini 2013./2014. Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina koji se prilažu ovom
Zaključku i čine njegov sastavni dio.
T O Č K A 8.
Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kratko obrazloženje financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2014. Godinu
dao je zapovjednik g.Lovrenčić Marijan.U svom obraćanju članovima Gradskog vijeća napomenuo je da
Zakon prema kojem se financiraju ne pogoduje ni Javnoj vatrogasnoj postrojbi ni osnivaču, tako da
postoji problem što je Javna vatrogasna postrojba i dalje podstanar, nadalje predlaže Gradskom vijeću
ako mogu da svojom angažiranošću utječu na donošenje minimalnih financijskih standarda jer i oni nisu
raspoređeni u korist JVP-a. Također je napomenuo da JVP dobro surađuje sa DVD-a.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Prima se na znanje Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za
2014. Godinu koji se prilažu ovom Zaključku i čine njegov sastavni dio.
T O Č K A 9.
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kratko obrazloženje financijskog izvješća i izvješća o radu Gradske knjižnice Krapina za 2014. god. dao
je ravnatelj g.Štefanić Zdravko obavijestivši članove gradskog vijeća da su gore navedena izvješća
raspravljana na Upravnom vijeću Gradske kjižnice te da je poslovanje Knjižnice bilo u 2014. god.
pozitivno, uz ostvarenje svih poslovnih ciljeva koji su bili zadani u 2014. god. Nadalje je napomenuo, da
sredstva koja su dobivena od osiguranja za sanaciju štete od poplava, utrošena su u sanaciju podrumskih
prostorija.
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Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Prima se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2014. godinu
koji se prilažu ovom Zaključku i čine njegov sastavni dio.
T O Č K A 10.
Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada 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 dana o6.o7.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji
postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2015. Godinu u tekstu koji se prilaže ovom
Zaključku i čini njegov sastavni dio.
T O Č K A 11.
Izvještaj o radu udruga u kulturi i tehničkoj kulturi 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točci, predsjednik je konstatirao, da je sa 16 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Primaju se na znanje Izvještaji o radu udruga u kulturi i tehničkoj kulturi sa područja Grada Krapine za
2014. Godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 12.
Izvještaj o radu udruga 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točci, predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
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ZA K L J U Č A K
Prima se na znanje Izvješće o radu udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi s područja Grada Krapine za
2014. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 13.
Izvještaj o radu udruga 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu te je pozvao predsjednika
Krapinskog športskog saveza g. Sašu Kundiha za obrazloženje.
Gosp.Saša Kundih je napomenuo da Savez radi u skladu sa donesenim Pravilnikom te da se dobivena
sredstva transparentno raspoređuju gradskim udrugama u športu.Također je obavijestio članove
Gradskog vijeća da je Krapinski športski savez Grada primljen u vijeće Olimpijskog odbora.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZA K L J U Č A K
Prima se na znanje Izvješće o radu Krapinskog športskog saveza s područja Grada Krapine za 2014.
godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 14.
Izvještaj o radu DVD-a 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kratko obrazloženje izvještaja o radu DVD-a s područja Grada za 2014. god. dao je Gradonačelnik
Grada g. Zoran Gregurović, napomenuvši da se prema izvještajima vidi da je nakon stagnacije u radu
DVD-a Grada došlo do pomaka te je vidljivo da se upisuju novi članovi, da je DVD Škaričevo uredio
svoj prostor i to većinom radom svojih članova, nabavio je novo vozilo, da DVD Lepajci isto uređuje
svoj prostor kao i da je izvršeno i veliko uređenje prostora DVD-a Krapina.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
Primaju se na znanje Izvješća o radu i financiranju Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada
Krapine za 2014. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 15.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
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Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je članovima Gradskog vijeća dao kratko obrazloženje
svojeg izvješća o radu koji su primili uz radni materijal za današnju sjednicu Gradskog vijeća.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje srpanj-prosinac 2014.
godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 16.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 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.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 17.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika 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 predsjednike Odbora za statutarno pravna
pitanja i Odbora za financije i proačun da podnesu izvješća sa sjednica.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da je
odbor na svojoj sjednici održanoj dana 06.07.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji
postupak.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Vincelj upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na
svojoj sjednici održanoj 09.07.2015. u 18,45 o gore navedenoj točci proveo raspravu te je istu primio na
znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 18.
Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje 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 Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća da je
odbor na svojoj sjednici održanoj dana o6.o7.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji
postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Grada Krapine, tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 19.
Prijedlog Plana zaštite i spašavanja 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 dana o6.o7.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji
postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
Donosi se Plan zaštite i spašavanja Grada Krapine tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 20.
Prijedlog Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam
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 dana 06.07.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji
postupak.
Isto tako je g.Sikirica kao predsjednik Povjerenstva za davanje stanova u najam obavijestio članove
Gradskog vijeća da je isto Povjerenstvo provelo raspravu o navedenoj točci na sjednici Povjerenstva
održanoj dana 06.07.2015. u 17,00 sati te ju proslijedilo Gradskom vijeću na donošenje.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
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ZAKLJUČAK
Donosi se Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam tekstu koji čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
T O Č K A 21.
Prijedlog Odluke o priznanjima 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 dana o6.o7.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji
postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o priznanjima Grada Krapine tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 22.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete i
ukrasne rasvjete na području 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 dana o6.o7.2015. u 16,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu
te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom vijeću na daljnji
postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, donijeti slijedeći
ZAKLJUČAK
Donosi se Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete i
ukrasne rasvjete na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Pavić
Zapisnik sastavila:
Branka Stipić
Oznaka obrasca: 1248
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