GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/0005
URBROJ: 2140/01-01-0106-19-5
Krapina, 16.04.2019.
ZAPISNIK
sa 13.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 16.04.2019. godine u 19,00 sati u Maloj
dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina
SJEDNICI PRISUSTVOVALI:
Kristijan Mužek, Ivica Hršak, Darko Mužar, Kristijan Krsnik, Jelena Majsec, Julije Kos, Josip Kozina,
Lucija Slijepčević, Mladen Gregurović, Branko Kučko, Katarina Štrok, Zoran Čavužić, Irena
Šafranko,Tomislav Pernjek i Alen Spiegl
OPRAVDANO ODSUTNI: Željko Pavić i Davor Čavužić
OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:
Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina,
zamjenik gradonačelnika, Matilda Juričev Žigman, ravnateljica OŠ A.Cesarca, Dragica Belošević,
ravnateljica OŠ Ljudevit Gaj, Grozdana Pavlović, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina,
Vesna Jelić, ravnateljica Gradske knjižnice Krapina, Ksenija Ostojić, ravnateljica Dječjeg vrtića
„Gustav Krklec“ Krapina, Marijan Lovrenčić, zapovjednik JVP Krapina, Vlasta Bočkaj, pročelnica,
Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Andrea Cobović, pročelnica, Branka Matijević,
voditelj zapisnika i Nikola Aleksandar Mališ, tajnik SDP-a Grada Krapine
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 13.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 Hršak Ivica je dao na glasovanje predloženi Dnevni red koji su članovi
Gradskog vijeća primili uz radni materijal za današnju sjednicu.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa glasova 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED

1. Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko
pravo za 2018. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za
2018. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2018.
godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2018. godinu
10.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
12.Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske
dokumentacije za 2018. godinu
13.Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2018. godinu
14.Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2018. godinu
15.Financijsko izvješće za 2018. godinu i Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2017./2018.
Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina
16. Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2018. godinu i Izvješće o realizaciji
Godišnjeg plana i programa rada u školskoj godini 2017./2018.
17.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ "Ljudevit Gaj“ Krapina
18. Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2018. godinu i Izvješće o
ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2017./2018.
19.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Augusta Cesarca
20. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih
škola Grada Krapine za 2019. godinu
21 Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2018. godinu
22.Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2018. godinu
23. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2018. godinu
24. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine
25. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju sportskog igrališta u naselju
Tkalci-Tkalci 1
26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
27. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, dionica Krapina-Bednja
28. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u Strahinju
29. Informacija o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za 2018. godinu
30. Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području Grada
Krapine u 2018. godini
31. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina
32. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krapine
33. Prijedlog Odluke o visini naknada za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Krapina

T O Č K A 1.
Pitanja i prijedlozi
1. Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić ponovno je postavio pitanje do kud se došlo sa natječajem za
Optiku, jer mu to pitanje postavljaju građani Grada Kapine. Isto tako je zamolio da da se nama kao
vijećnicima koji ne sudjelujemo svakodnevno u radu Gradonačelnika daju izvješća o statusu Projekata.
Gradonačelnik Grada Krapine g. Gregurović odgovorio je da su Gradska uprava te korisnici Proračuna
spojenina na mrežu, napomenuo je da je održano nekoliko sastanaka, nađen je model koji bi bio
prihvatljiv Gradu ali ne odgovara potencionalnom investitoru, s toga se krenulo s izradom
dokumentacije koju bi prijavili na EU fondove kako bi se kroz njih osigurala sredstava.
2. Član Gradskog vijeća Alen Spiegel postavio je pitanje u kojoj se fazi nalazi rješavanje pitanja
Aglomeracije, jer koliko je njemu poznato u slučaju nerješavanja plaćaju se penali.
Gradonačelnik g.Gregurović upoznao je članove Gradskog vijeća da je postupak provođenja
Aglomeracije opisao u svom Izvješću o radu, napomenuo je da je 95% imovinsko pravnih odnosa
riješeno, aplikacijski paket je predan na kontrolu PTV-1 i PTV-2 te se nadamo da bi uskoro krenuli s
raspisivanjem natječaja, ali strah nas je kako će završiti jer pratimo druge gradove koji su iste raspisali
i kojima je na natječajima ponuđena vrlo visoka cijena.

T O Č K A 2.
Usvajanje Zapisnika sa 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatirao je da su materijale za gore navedenu točku članovi
Gradskog vijeća primili uz poziv za današnju sjednicu te o istoj otvara raspravu.
Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je navedenu točku na
glasovanje te je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo
donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
U s v a j a se Zapisnik sa 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio
ovog Zapisnika.
T O Č K A 3.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović kratko je obrazložio navedenu točku, jer su članovi
Gradskog vijeća opširno obrazloženje primili uz radni materijal za ovu točku Dnevnog reda.

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 10 glasova ZA, 5
glasova SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu u tekstu koji
čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 4.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko postavila je pitanje sanacije klizišta na Tkalcima, u kojoj je to
fazi
Gradonačenik g.Gregurović je odgovorio da je za sanaciju klizišta Ministarstvo odobrilo 310.000
kuna, te je nakon ponovno raspisanog natječaja sklopljen ugovor. Napomenuo je da je ovog klizište
sanirano početkom 2019. godine.
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 13 glasova ZA, 2
glasa SUZDRŽANA , PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
T O Č K A 5.
Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 6.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine
za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada
Krapine za 2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 7.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018.godinu u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 8.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za
2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada
Krapine za 2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 9.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Član Gradskog vijeća Alen Spiegl predložio je da sjednici Gradskog vijeća kada se raspravlja o
navedenoj temi prisustvuje i predsjednik Krapinskog sportskog saveza.

Gradonačelnik je napomenuo da se danas raspravlja o izvršenju Programa u Proračunu, a ne o Izvješću
o radu Krapinskog sportskog saveza.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2018.godinu u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 10.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko konstirala je da Mjesni odbor Krapina nije sazvao sjednicu 1
godinu i 8 mjeseci pa postavlja pitanje kako je mogao dati Izvješće o izvršenju svojeg Programa za
2018. godinu.
Gradonačelnik g.Gregurović napomenuo je da su svi članovi vijeća upoznati da se prošle godine
predložilo produljenje roka za raspisivanje izbora za vijeće MO Krapina te je upućen upit Ministarstvu
uprave o trajanju mandata članova MO na koji smo primili odgovor da mandat članova vijeća mjesnog
odbora traje 4 godine ili do donošenja Odluke o raspisivanju izbora, što je vrlo nejasno te se stoga MO
Krapina isteka roka od 4 godine nije više sastajao. Isto tako je napomenuo da je MO Krapina donio
financijski plan za 2018. godinu te je isti ugrađen u Program, a ovdje se vidi izvršenje.
Članica vijeća Irena Šafranko napomenula je da je propisano Statutom u kojem roku mjesni odbori
trebaju sazivati sjednice, pa postavlja pitanje da li nam oni uopće trebaju, jer se sjednice ne održavaju
u propisanom roku, konkretno članovi MO Krapina neznaju tko raspolaže sredstvima.
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 12 glasova
ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 2 glasa PROTIV, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 11.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić predložio je da se Izvješće o izvršenju Programa prođe po
stavkama.
Gradonačelnik Grada Krapine napominje da je sve opširno navedeno u tekstu Izvješća koje su članovi
Gradskog vijeća primili uz radni materijal, te ističe slijedeće:
-

najveća je razlika na sanaciji i modernizaciji nerazvrstnih cesta na području Grada Krapine
zbog cijena koje su ponuđene u postupku javne nabave odnosno ponuđene su znatno veće od
procjenjenih s toga je natječaj poništen i isto se nije izvršavalo u 2018. god.
ponovno je raspisan natječaj za sanaciju klizišta na Tkalcima i propusta u Krapinskom
Vidovcu, radovi su ugovoreni u 2018. godini, a bit će završeni u 2019. godini
izgradnja produžetka Ulice Frane Galovića , program je izvršen prema ugovoru, radovi se
nastavljaju u 2019. godini i zvršeni su prije mjesec dana
Krapinsko zagorska županija uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša vodi i sufinancira
projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak te prema sklopljenom ugovoru sa
Županijom dogovoren je udio sufinanciranja od strane Županije te JLS koje koriste odlagalište
sastavni dio Programa su i investicije na uređenju novih igrališta na području Grada od
projektne dokumentacije, izgradnje, opremanja, nadzora te ishođenja potrebnih dozvola.
Napominje da je u 2018. godini uređeno i opremljeno sportsko igralište na Šabcu, a za
igrališta za naselja Tkalci I, Tkalci II, Zagora i Žutnica je izrađena projektna dokumentacija

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova
ZA, 1 glas SUZDRŽAN, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 12.
Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske
dokumentacije za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko
katastarske dokumentacije za 2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 13.
Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova ZA, 1
glas SUZDRŽAN, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2018.godinu u tekstu koji čini sastavni
dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 14.
Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2018.
godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko napomenula je da je u Programu samo 7% sredstava izvršeno
na educiranje za odlaganje otpada, problem je što Krakom ne educira građane. Ističe da se slaže sa
educiranjem djece na temu odlaganja otpada, ali djeca ne iznose smeće, problem je u odraslima, pa
postavlja pitanje da li se educiraju građani, a cijena odvoza je dignuta sa 01.09.2018. godine.
Gradonačelnik Grada Krapine odgovara da je javna nabava provedena što se tiče materijala te da je
Krakom u međuvremenu samoinicijativno dijelio letke. Napominje da će kazališna predstava za djecu
na tu temu biti u rujnu, a isto tako djeca će dobiti i bojanke, spotovi se vrte na Radiu, letci se dijele
prema terminskom planu.Ističe da se od djece treba početi, njih treba pripremati i educirati jer teže je
starijoj populaciji građana nametnuti nešto novo. Poziva sve da se uključe u kampanju koja je krenula,
svi trebamo raditi na edukaciji.
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za
2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 15.
Financijsko izvješće za 2018. godinu i Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2017./2018.
Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kratkog obrazloženja koje je dala ravnateljica Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ gđa.Ostojić u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika te pošto o istom nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog
vijeća g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Financijsko izvješće za 2018. godinu i Godišnje izvješće o radu za pedagošku
godinu 2017./2018. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina u tekstu koji čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
T O Č K A 16.
Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2018. godinu i Izvješće o
realizaciji Godišnjeg plana i programa rada u školskoj godini 2017./2018.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.

Nakon kratkog obrazloženja koje je dala ravnateljica Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ gđa.Belošević u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika te pošto o istom nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog
vijeća g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2018.godinu i
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada u školskoj godini 2017./2018. u tekstu koji čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 17.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ "Ljudevit Gaj“
Krapina
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova ZA, 1
glas SUZDRŽAN, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina
u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 18.
Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2018. godinu i Izvješće o
ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2017./2018.
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Članica vijeća Katarina Štrok komentirala je visoke indexe prekoračenja nekih stavaka odnosno ističe
da računovodstvo mora znati isplanirati stavke te ih i na taj način izvršavati.

Ravnateljica Osnovne škole Augusta Cesarca dala je kratko obrazloženje izvješća u tekstu koji čini
sastavni dio ovog Zapisnika, složila se s konstatacijom članice vijeća da se treba voditi briga o
planiranju, ali došlo je do tehničke greške, nije se planirala članarina koju uplačuju učitelji.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2018.godinu i
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2017./2018. u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 19.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Augusta Cesarca
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Augusta Cesarca
Krapina u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 20.
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnih škola Grada Krapine za 2019. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH PROTIV nije bilo, donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih
škola Grada Krapine za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 21.
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kratkog obrazloženja koje je dala ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina gđa.Pavlović
u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika te pošto o istom nije bilo rasprave, predsjednik
Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za
2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 22.
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2018. godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Nakon kratkog obrazloženja koje je dala ravnateljica Gradske knjižnice Krapina gđa.Jelić u tekstu koji
čini sastavni dio ovog Zapisnika te pošto o istom nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća
g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a
se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za
2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 23.
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2018.
godinu
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Nakon kratkog obrazloženja koje je dao zapovjednik Javne vatgrogasne postrojbe u tekstu koji čini
sastavni dio ovog Zapisnika te pošto o istom nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak
otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a
se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe za
2018.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 24.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović ukratko iznosi obrazloženje Izvješća o radu ističući da je
u isto uključeno i izvješće o radu zamjenika gradonačelnika i svih upravnih tijela Grada, a sve u tekstu
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018.godinu u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika
T O Č K A 25.
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju sportskog igrališta u naselju
Tkalci-Tkalci 1
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju sportskog igrališta u naselju
Tkalci-Tkalci 1 u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 26.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 27.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, dionica Krapina-Bednja
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra, dionica Krapina-Bednja u tekstu koji čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 28.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u Strahinju
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u Strahinju u tekstu koji čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
T O Č K A 29.
Informacija o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za 2018. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić postavio je pitanje u kojoj je fazi rješavanje spremnika za bio
otpad.
Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da je Grad napravio sve što je potrebno od sklapanja
ugovora sa Fondom zaštite okoliša koji provodi natječaj za cijelu Hrvatsku, izmjenjen je ugovor prema
kojem su izbačeni komposteri, a oni su bili najbolje rješenje za Grad jer veći dio Grada su kuće.
Nadalje je napomenuo da će Grad u sklopu ovog projekta nabaviti žute spremnike radi sortiranja
reciklabilnog otpada, potom spremnike za biootpad te nove spremnike za eko-otoke te da je natječaj
otvoren do kraja mjeseca svibnja.
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Informacija o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine
za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika
T O Č K A 30.
Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području Grada
Krapine u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić napominje da je i sam vidio da se otpad ne sortira, da se odlaže
svašta, slaže se sa provođenjem edukacije, dat će i ona rezultate, ali treba razmišljati o postavljanju
video nadzora.
Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko je napomenula da prema Zakonu nismo dužni postavljati eko
otoke, te pošto Grad ima svoje Reciklažno dvorište, možda je najbolje rješenje da se eko otoci maknu.
Gradonačenik g.Gregurović ističe da je najproblematičniji eko otoci na parkiralištu kod Dječjeg vrtića
i kod Sajmišta u Polju Krapinskom. Razmišljalo se da se eko otok sa parkirališta kod dječjeg vrtića
izmjesti kod OŠ Augusta Cesarca jer tako ima video nadzor, a za eko otok na Sajmištu još nema
rješenja. Nadalje je napomenuo da su se ponovno počeli pojavljivati divlji deponiji (Cintijevo,
Pačetina, Žutnica, Lazi).
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Izvješće o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području
Grada Krapine u 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 31.
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak 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.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina u tekstu koji
čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 32.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krapine
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu
točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednike Odbora za izbor i imenovanje i
Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu svoja Izvješća sa sjednica.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Jelena Majsec upoznala je članove Gradskog vijeća da je
Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.04.2019. godine u 8,30 o gore navedenog točci proveo
raspravu te dao mišljenje na naveden prijedlgo Odluke koji se dostavlja Gradskog vijeću na
donošenje.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Gradad Krapine u
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 33.
Prijedlog Odluke o visini naknada za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Krapina
Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor
na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019.god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu,
istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019..god. u 15,45 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.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o visini naknada za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Krapina u tekstu koji
čini sastavni dio ovog Zapisnika.
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