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KLASA: 021-05/12-01/26 

 

s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice održane dana 26.09.2012. g. u 

prostorijama Općine Krapinske Toplice s početkom u 18.00 sati. 

Nazočni članovi: Ernest Svažić, predsjednik Općinskog vijeća, Jurica Leskovar, Nada Hršak, 

Zlatko Horvat, Stjepan Jagarić, Stjepan Bednjanec, Vesna Levak i Ivan Fuček 

 

Nazočni i: Vladimir Huzak, mr.sig., općinski načelnik, Divna Hršak-Makekdipl.iur., 

pročelnica, Mirjana Brezak, dipl.oec., viši stručni suradnik za financije i proračun, 

KarmelitaPavliša, dipl.oec., predsjednica Odbora za financije i proračun, Milan Čanžek, 

zamjenik općinskog načelnika, NadicaMajsec-Kobaš, ravnateljica Općinske knjižnice 

Krapinske Toplice, Katarina Cerovec, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ i Miljenko Fruk, 

načelnik Policijske postaje Zabok. 

 

Odsutni: Mladen Crljen, Snježana Jureša, Tea Žibrat, Nenad Šoštarko, Dražen Hršak i 

Vjekoslav Fučkar 

Na početku sjednice predsjednik Općinskog vijeća Ernest Svažić, utvrđuje da je sjednici nazočno 

osam (8) vijećnika, što je većina od ukupnog broja vijećnika (15), te predlaže  izmjenu i  dopunu 

dnevnog reda i to na način da se kao točka 8. uvrsti Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, kao točka 9. Prijedlog 

odluke o izmjenama odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine 

Krapinske Toplice, kao točka 10. Prijedlog odluke o izradi detaljnog plana uređenja „Proširenje 

groblja u  Krapinskim Toplicama“, kao točka 11. ZJVP – Zahtjev za suglasnost za dopunu djelatnosti 

postrojbe i točka 12. Vijećnička pitanja .  Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjednik Općinskog 

vijeća daje na prihvaćanje dnevni red s iznijetim dopunama i izmjenama. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog i utvrdilo sljedeći 

D n e v n i   r e d 

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana Općinskog vijeća 

2. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća održane 17.07.2012.g. i zapisnika s 

27. sjednice Općinskog vijeća održane 26.07.2012.g.; 

3. MUP – Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Krapinske Toplice za 

mjesec lipanj, srpanj i kolovoz 2012.g.; 

4. Dječji vrtić Maslačak 

4.1. Odluka o  izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2012.g. 

4.2. Izvješće o provedenom natječaju za upis djece u 2012./2013. odgojno obrazovnu 

godinu 

5. Općinska knjižnica Krapinske Toplice – Odluka o izvršenju Financijskog plana za 

razdoblje 01.01.-30.06.2012.g.; 

6. Općinski načelnik – Izvješće o radu za razdoblje od 01.01.-30.06.2012.g.; 

7. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna OKT za prvo polugodište 2012.g. 

7.1. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za prvo polugodište 2012.g.;  

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu       

obavljati na temelju pisanog ugovora 

9. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s 

područja Općine Krapinske Toplice 

10. Prijedlog odluke o izradi detaljnog plana uređenja „Proširenje groblja u  Krapinskim 

Toplicama“ 

11. ZJVP – Zahtjev za suglasnost za dopunu djelatnosti postrojbe  

12. Vijećnička pitanja 
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Točka 1 

Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana Općinskog vijeća 

Nakon izlaganja izvjestitelja radnog tijela o Izvješću, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da  

Općinsko vijeće prima  Izvješće na znanje,  te je slijedom toga donijet sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva 

2. Utvrđuje se prestanak mandata člana Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice GRADIŠKI 

MARCELA iz Krapinskih Toplica, Klokovec 227, s danom 26.08.2012.g. 

 

Točka 2 

Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća održane 17.07.2012.g. i zapisnika s 27. 

sjednice Općinskog vijeća održane 26.07.2012.g.; 

Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja, mišljenja radnog tijela, provedene rasprave i glasovanja, 

predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo verifikaciju 

zapisnika sa 26.  i 27. sjednice te donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K  

 

Usvaja se zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice održane dana 

17.07.2012.g.  

 
 

Z A K LJ U Č A K  

 

Usvaja se zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice održane dana 

26.07.2012.g.  

 

Točka 3 
MUP – Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Krapinske Toplice za mjesec 

lipanj, srpanj i kolovoz 2012.g.; 

Nakon izlaganja izvjestitelja radnog tijela, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko 

vijeće izvješće primilo na znanje te donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Prima se na znanje Informacija Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Policijske postaje  

Zabok, o općem stanju sigurnosti na području Općine Krapinske Toplice tijekom mjeseca 

lipnja  2012. g. 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Prima se na znanje Informacija Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Policijske postaje  

Zabok, o općem stanju sigurnosti na području Općine Krapinske Toplice tijekom mjeseca 

srpnja  2012. g. 
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Z A K LJ U Č A K 

 

 

Prima se na znanje Informacija Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Policijske postaje  

Zabok, o općem stanju sigurnosti na području Općine Krapinske Toplice tijekom mjeseca 

kolovoza 2012. g. 

 

 

Podtočka 4.1 

Dječji vrtić Maslačak - Odluka o  izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-

30.06.2012.g. 

Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

prijedlogte donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice o izvršenju Financijskog 

plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. g. u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka. 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

1.Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice 

od 31.08.2012.g. o oročavanju sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna, a koja će se utrošiti temeljem 

odluke Upravnog vijeća za nabavu opreme, sitnog inventara ili didaktike za potrebe novog vrtića. 

2.Obvezuje se ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ na dostavu izvješća o načinu utroška 

sredstava iz točke 1. Ovog Zaključka. 

 

Podtočka 4.2 

Dječji vrtić Maslačak - Izvješće o provedenom natječaju za upis djece u 2012./2013. odgojno 

obrazovnu godinu 

Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

prijedlogte donijelo  

 

Z A K L J U Č A K 

1. Daje se suglasnost Dječjem vrtiću «Maslačak» Krapinske Toplice za realizaciju 

programa predškole za 2012/2013. odgojno-obrazovnu godinu. 

2. u cilju provođenja programa predškole daje se suglasnost za zapošljavanje jednog 

djelatnika- odgojitelja predškolskog odgoja na određeno vrijeme, odnosno za 

vrijeme trajanja programa predškole za 2012/2013.g. za rad u punom radnom 

vremenu. 
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Točka 5 

Općinska knjižnica Krapinske Toplice – Odluka o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 

01.01.-30.06.2012.g.; 

Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

prijedlogte donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Prihvaća se Odluka o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Krapinske 

Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2012.g. 

 

 

Točka 6 

Općinski načelnik – Izvješće o radu za razdoblje od 01.01.-30.06.2012.g. 

Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Izvješću, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

izvješće te donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.g. , u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zaključka 

 

 

Točka 7 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna OKT za prvo polugodište 2012.g. 

Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

prijedlog te donijelo  

 

Odluku o izvršenju Proračuna OKT za prvo polugodište 2012.g. 

 

Podtočka 7.1 

Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za prvo polugodište 2012.g.  

Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Izvješću, mišljenja radnog tijela, provedene rasprave i 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da  Općinsko vijeće prima jednoglasno prihvatilo 

Izvješće te donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe  u razdoblju od 01.01.-

30.06.2012. g., u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

 

Točka 8 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu       

obavljati na temelju pisanog ugovora 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

prijedlog te donijelo  
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Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu       

obavljati na temelju pisanog ugovora 

 

Točka 9 

Prijedlog odluke o izmjenama odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 

s područja Općine Krapinske Toplice 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

prijedlog te donijelo  

 

Odluku o izmjenama odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s 

područja Općine Krapinske Toplice 

 

 

 
Točka 10 

Prijedlog odluke o izradi detaljnog plana uređenja „Proširenje groblja u  Krapinskim 

Toplicama“ 
Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Odluci, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

prijedlog, te donijelo  

 

Odluku o izradi detaljnog plana uređenja „Proširenje groblja u  Krapinskim 

Toplicama“ 
 

 

Točka 11 

ZJVP – Zahtjev za suglasnost za dopunu djelatnosti postrojbe  

Nakon izlaganja izvjestitelja predlagatelja o Zahtjevu, mišljenja radnog tijela, provedene raspravei 

glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

zahtjev, te donijelo  

 

 ZAKLJUČAK  

 1.Daje se suglasnost  Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok   na promjenu 

odnosno dopunu djelatnosti, na način da se uz postojeće djelatnosti postrojbi omogući i 

djelatnost prodaje vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme.  

 2.U skladu s točkom 1. Ovog Zaključka daje se suglasnost  

- na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska 

javna vatrogasna postrojba 

- na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe. 

 

Točka 12 

Vijećnička pitanja 

Vladimir Huzak, općinski načelnik, predlaže da se produlji rok za sakupljanje prijava za 

kandidiranje za Savjet mladih koje predlažu udruge.  Do sada je samo došla prijava od KUD-a 

Zlatko Baloković a drugi se još nisu prijavili. Predlaže da vijeće donese odluku ili zaključak 

da se još jedanput uputi pismeni poziv udrugama da prijave pet članova. 

Zlatko Horvat, zar nije došla prijava u ime udruge Sv. Juraj Jurjevec. 
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Divna Hršak-Makek, jedino je dostavio KUD Zlatko Baloković i udruga Kubure Male 

Erpenje a prema saznanjima oni  imaju samo jednog prijavljenog tako da ta lista nije ni 

pravovaljana. Moli da se produlji rok za 15 dana kako bi se prikupilo dosta prijava da se može 

formirati lista. 

Ernest Svažić, predsjednik Općinskog vijeća, vijeće odobrava zahtjev. 

Zlatko Horvat, tko je dužan ukloniti obavijesti za rujanfest. 

Divna Hršak-Makek, pročelnica, odgovara da to treba ukloniti organizator. 

Ernest Svažić, predsjednik Općinskog vijeća, ponavlja da prema Poslovniku svaki vijećnik 

ima pravo postaviti dva pitanja. 

Divna Hršak-Makek, pročelnica, iznosi da po točci dnevnog reda vijećnik ima točno 

određeno koliko može govoriti te iznijeti svoj stav i tražiti pojašnjenje a ne može stalno 

postavljati potpitanja vezano uz donošenje neke odluke. 

 

Budući da više nije bilo vijećničkih pitanja, Ernest Svažić, predsjednik Općinskog vijeća 

zaključuje sjednicu u 19.53 sati. 
 

 

 

 

 

     Zabilježila:                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

  Josipa Filipaj            Ernest Svažić 


