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programa, te moguća oslobođenja od učešća za roditelje
uređuju se općim aktom domicilne općine odnosno grada.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti: epidemije
ili elementarne nepogode, uslijed kojih je dječji vrtić privremeno zatvoren, za dijete s prebivalištem na području
druge općine ili grada koje pohađa redoviti program
dječjeg vrtića:
- domicilna općina ili grad dužna je sufinancirati
svoj postotak (učešće domicilne općine ili grada) utvrđene ekonomske cijene programa za svako dijete s njezina
područja uključeno u redoviti program dječjeg vrtića,
- roditelj je dužan sufinancirati svoj postotak (učešće roditelja) utvrđene ekonomske cijene programa, s
time da domicilna općina ili grad može preuzeti obvezu
sufinanciranja i tog dijela učešća u utvrđenoj ekonomskoj
cijeni programa.
Članak 13.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja Vrtić može izvoditi druge programe, osim programa iz članka
1. stavka 2. ove Odluke, sukladne odredbama Državnog
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe
(npr. igraonica, učenje stranog jezika i sl.).
Odluku o izvođenju programa donosi Upravno
vijeće Vrtića.
Programe iz stavka 1. ovog članka financiraju roditelji djece polaznika predmetnih programa.
Članak 14.
Prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Grada Klanjca čija oba roditelja imaju
prebivalište na području Grada Klanjca, prema sljedećem
redoslijedu:
1. dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
2. dijete iz obitelji s troje ili više djece,
3. dijete čija su oba roditelja zaposlena,
4. dijete s teškoćama u razvoju,
5. dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji,
6. dijete u udomiteljskoj obitelji,
7. dijete u godini prije polaska u školu,
8. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu.
Ukoliko više roditelja ostavaruje pravo prioriteta po
točki 3. stavka 1. ovog članka, pravo prvenstva ostvaruje
se prema daljnjem redoslijedu:
1. roditelji koji u redovitom programu već imaju
dijete,
2. zdravsteno stanje u obitelji (invaliditet, teška
bolest člana obitelji),
3. roditelji koji su u nužnom smještaju.
Roditelj (korisnik usluge) dužan je prilikom upisa
djeteta u vrtić dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da
ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prvenstva.
Članak 15.
Postupak upisa u Vrtić i druga pitanja u svezi s
upisom djece u Vrtić podrobnije se uređuju općim aktom
(pravilnikom) koji donosi Upravno vijeće Vrtića.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovo-
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ljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br.
11/02, 4/04, 14/18).
Članak 17.
Vrtić dužan je uskladiti svoje interne akte s ovom
Odlukom u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.                                  
KLASA: 601-01/20-01/12
URBROJ: 2135/01-01/20-2
Klanjec, 18. lipnja 2020.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mirko Lunko, v.r.
Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13,65/17,14/18
i 39/19), i temeljem članka 31. Statuta Grada Klanjca,
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj
14/18 i 08/20), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 20.
sjednici održanoj 18.06.2020. donosi:
ODLUKU O DONOŠENJU VI. IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA KLANJCA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom donose VI. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Klanjca (u daljnjem
tekstu Plan).
Izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Krapinsko–zagorske županije, Magistratska 1, 49000 Krapina
Uvid u Plan može se obaviti u prostorijama: Grada Klanjca, Trg mira 11, Klanjec; Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije - Magistratska 1,
Krapina; Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša, Ispostava Klanjec, Trg mira 11, Klanjec.
Članak 2.
Sastavni dio Odluke o donošenju Plana je elaborat
Plana koji se sastoji od:
a) TEKSTUALNI DIO:
- Odredbe za provođenje
- Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
b) GRAFIČKI DIO – kartografski prikazi:
1.  KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
- PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
4.  GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4.1. K.O. KLANJEC
4.2. K.O. TOMAŠEVEC
4.3. K.O. NOVI DVORI KLANJEČKI
c) OBAVEZNI PRILOZI
- Izvod iz II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik“
KZŽ broj 8/15)
- Obrazloženje
- Zahtjevi javnopravnih tijela
- Izvješće o javnoj raspravi
- Popis propisa i sektorskih dokumenata

Strana 2334 - Broj 27

SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Sažetak za javnost
II. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE PLANA
Članak 3.
U članku 10. stavak (3) u zagradi iza riječi: „županijsku“ briše se veznik „ili“, a iza riječi „lokalnu“, dodaje
se: „ili nerazvrstanu“.
Članak 4.
U članku 41. stavak (2) iza riječi „na istoj građevinskoj parceli“ dodaje se: „na vlastitoj susjednoj čestici
ili na čestici preko puta, prema lokalnim i/ili zatečenim
uvjetima, bez osnovne stambene jedinice,“
Članak 5.
U članku 43. stavak (3) riječi: „37,stavak 1. i 2.“
mijenjaju se brojem „36.“
Članak 6.
U članku 45. stavak (1) iza podstavka c), dodaje se:
“ Pomoćne i gospodarske građevine iz ovog članka,
mogu se graditi i kao dvojne ili u nizu (na zajedničkom
dvorišnom pravcu, na vlastitoj susjednoj čestici glavne
stambene građevine, ili preko puta, ili prema zatečenom
stanju, pod uvjetom da:
- su izgrađene od vatrootpornog materijala, odnosno da ih razdvajaju vatrootporni zidovi,
- da se u zidu prema susjedu ne izvode otvori, na
udaljenosti građevine manje od 3 m od međe
- da se odvod krovne vode i snijega riješi na pripadajuću parcelu.
Članak 7.
U članku 53. stavak (8) mijenja se i glasi:
„Iznimno, u izgrađenim dijelovima naselja potreban
broj parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj
blizini, ili na javnim parkiralištima. Unutar izgrađenih
čestica namjene iz ovog članka, prilikom dogradnji, rekonstrukciji ili zamjenskoj gradnji, zadržava se zatečeni
broj parkirališnih mjesta.“
Članak 8.
U članku 59. stavak (3), dodaje se rečenica: “
Ovisno o tehnološkom procesu, potrebama proizvodnje i skladištenja, moguća je najveća visina od 20 m do
vijenca.“
Stavak 4 – briše se.
Članak 9.
U članku 60. stavak (1) mijenja se i glasi: „Krovišta
mogu biti ravna i kosa. Ravna krovišta smatraju se krovišta
nagiba do 70, a kosa krovišta mogu biti nagiba do 450.“
Članak 10.
U članku 61. stavak (2) mijenja se i glasi: „Na
građevnoj parceli ili uz javnoprometnu površinu mora
se osigurati prostor za parkiranje. Parkiralište se može
nalaziti i na susjednoj čestici ili čestici u neposrednoj
blizini, a moguće je predvidjeti osigurana mjesta na
javnim ili privatnim parkirnim površinama ili garažama,
uz suglasnost vlasnika istih.“
Stavak (3) mijenja se i glasi:“ Potreban broj parkirališnih mjesta određuje se prema zaposlenicima u smjeni
i to: 1 parkirališno mjesto za svaka 2 zaposlenika u smjeni,
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za skladišta, ili na 1000 m2 brutto površine za ostale
građevine osigurati sljedeći broj parkirališta:
a) industrija
3 parkirališna mjesta
b) ostale građevine za rad 5-10 parkirališnih mjesta
Dodaje   se stavak (4) i glasi: „Unutar izgrađenih
čestica gospodarske namjene, prilikom dogradnji, rekonstrukciji ili zamjenskoj gradnji, zadržava se zatečeni broj
parkirališnih mjesta.“
Članak 11.
U članku 66. stavak (1) iza broja 25000, dodaje se:
„te na kartografskim prikazima građevinskih područja
naselja 1: 5000.“
U stavku (2) prva rečenica: „Zona eksploatacije
kao i prostor za istraživanje određen je   ograničena je
i ne može se širiti na račun okolnog područja bilo koje
namjene.“ – briše se
Članak 12.
U članku 100.  stavak (2) riječ „detaljnih užih prostornih cjelina“, zamjenjuje se sa riječima: „urbanističkih
planova uređenja.“
U stavku (7) riječi „ili DPU“ u zagradi – briše se.
Članak 13.
U članku 102. stavak (2) – briše se.
Članak 14.
Iza članka 103. dodaje se članak 104.
„Zakonito izgrađene građevine, legalizirane i građevine u postupku izdavanja akata za građenje koje su
izvan građevinskog područja naselja, mogu se graditi,
dograđivati, rekonstruirati, izvršiti zamjensku gradnju, te
vršiti ostalu gradnju prema ovim Odredbama.“
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog (8) dana od
dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.
KLASA:350-01/20-01/04
URBROJ: 2135/01-01/20-32
Klanjec, 18.06.2020.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Mirko Lunko, v.r.
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20)
te članka 31. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/18. i 08/20.) Gradsko vijeće Grada Klanjca na svojoj 20. sjednici održanoj
18.lipnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 1.
U odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik“
Krapinsko – zagorske županije br. 58/18 i 15/19 ), iza
članka 11. dodaje se novi članak 11.a koji glasi:
„ U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati,
a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće
vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu
posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo,
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predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može
odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje
služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u
potpunosti dok traju te okolnosti.“
Razdoblje za koje se sukladno prethodnom stavku
ovog članka obveznici oslobađaju plaćanja komunalne
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje
služi obavljanju poslovne djelatnosti, te u kojoj visini odlučuje posebnom odlukom Gradsko vijeće Grada Klanjca.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasnik“ Krapinsko - zagorske županije.
KLASA:363-0/20-01/1
URBROJ:2135/01-01/20-2
Klanjec,18.lipanj 2020.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mirko Lunko, v.r.
Temeljem članka 95. stavka 2. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18.,
110/18., 32/20.) i članka 31. Statuta Grada Klanjca
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br.
14/18., 8/20.), Gradsko vijeće Grada Klanjca na svojoj 20.
sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
O OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 1.
U svrhu pomoći gospodarstvu Grada Klanjca u
prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti
COVID-19 ovom se Odlukom propisuje oslobođenje od
obveze plaćanja komunalne naknade za vlasnike/korisnike
poslovnih prostora na području Grada Klanjca u kojima
se obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom obustave rada propisane Odlukom o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti
i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne
novine“ br. 32/20.) i Odlukom o izmjeni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događanja od 18. travnja 2020. godine.
Članak 2.
Obveznici iz članka 1. ove Odluke oslobađaju se
obveze plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu i
to prvog obroka odnosno polugodišnjeg iznosa. Oslobođenje ne mogu ostvariti vlasnici/korisnici poslovnog
prostora i građevinskog zemljišta  koje služi obavljanu
poslovne djelatnosti koji do dana podnošenja zahtjeva za
oslobođenje nisu u cijelosti podmirili dospjela dugovanja
komunalne naknade.
Članak 3.
Kako bi ostvarili pravo na oslobođenje sukladno
članku 2. ove Odluke obveznici iz članka 1. dužni su
podnijeti pisani Zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Klanjca najkasnije do 20. srpnja 2020. godine.
U Zahtjevu se navode podaci i činjenice, temeljem
kojih će nadležno tijelo moći ocijeniti osnovanost i opravdanost istoga.
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Članak 4.
U postupku utvrđivanja oslobođenja iz članka 2. ove
Odluke Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca ne donosi
rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na
dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke
pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju od
plaćanja komunalne naknade.
Članak 5.
Za plaćena potraživanja temeljem osnove plaćanja
komunalne naknade iz članka 2. ove Odluke neće se vršiti
povrat već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za
razdoblje nakon ukidanja mjera.
Članak 6.
Ovim mjerama nastoji se osigurati likvidnost poslovanja gospodarstvenika na području Grada Klanjca te
zadržavanje radnih mjesta.
Članak 7.
Ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati u
skladu s daljnjim razvojem situacije te Odlukama Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske.
Članak 8.
Sukladno članku 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu naplaćena sredstva od komunalne naknade
mogu se koristiti i za druge namjene različite od namjena
propisanih člankom 91. navedenog Zakona.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 363-01/20-01/16
URBROJ: 2135/01-01/20-2
Klanjec, 18. lipanj 2020.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mirko Lunko, v.r.

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09., 8A/13., 6/14.,
4/18, 13/20. i 16/20-pročišćeni tekst) i članka 6. stavak
1. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz Proračuna   Općine Krapinske
Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 9/16), provedenog i
okonačnog javnog natječaja i prijedloga Povjerenstva za
nabavu Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana
30.06.2020.g. donosi
ODLUKU O IZBORU OSOBE ZA
OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA
POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA OPĆINE
I
Za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji
se financiraju iz Proračuna Općine Krapinske Toplice
u postupku javnog natječaja izabire se obrt  „PANDA“
trgovina i usluge, vl. Zdravko Krušec, Ljudevita Gaja 31,
Krapinske Toplice, OIB: 07891343146 .
Komunalni poslovi iz stavka 1. ove točke povjeravaju se na  vrijeme od četiri godine.

