
                   GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0011
URBROJ: 2140/01-01-0106-19-5
Krapina, 09.07.2019.

  Z A P I S N I K 

 sa 14.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 09.07.2019. godine u 19,30 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  
i Alen Spiegl

OPRAVDANO ODSUTNI: Željko Pavić, Tomislav Pernjek i Davor Čavužić

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, 
zamjenik gradonačelnika, Katarina Posilović, direktorica Krakom-a Krapina, Danijel Kranjčec, 
direktor KVIO-a, Mirela Čordaš, izrađivačica plana, predstavnica APE, Vlasta Bočkaj, pročelnica, 
Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Andrea Cobović, pročelnica, Branka Matijević, 
voditelj zapisnika 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Ivica Hršak 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 Ivica Hršak konstatira da je u 19,40 sati sjednici Gradskog vijeća 
pristupio član vijeća Zoran Čavužić.

Predsjednik Gradskog vijeća Hršak Ivica je dao na glasovanje predloženi Dnevni red koji su članovi 
Gradskog vijeća primili uz radni materijal za današnju sjednicu te je nakon provedenog glasovanja 
konstatirao da je sa 14 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći



D N E V N I  R E D

1. Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
3. Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijskog predjela 
Šemničke toplice
5. Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društava Krakom d.o.o., Pekom d.o.o. i
Gradska plinara d.o.o. za poslovnu godinu 2018.
6. Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja
d.o.o. za poslovnu godinu 2018.
7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Krapine za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku
9. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području Grada Krapine 
10. Prijedlog Odluke o nastavljanju zajedničkog obavljanja poslova poljoprivrednog redara
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine
12. Prijedlog Izmjene Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krapine
13. Izvještaj o provedenim izborima za Mjesni odbor Krapina

T O Č K A  1.
Pitanja i prijedlozi

1. Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko osvrnula se u svom izlaganju na odvoz zelenih kanti, jer 
građani iz njenog kvarta  mole ju,   da urgira,  da Krakom češće odvozi smeće u ljetnim mjesecima. No 
isto tako je napomenula, da bi i stanari trebali češće prati kante te bi time spriječili širenje smrada.

Nadalje se upoznala članove Gradskog vijeća da je problem kontejner u vlasništvu Konzum-a u Ul. 
Matije Gupca, jer je bila i intervencija veterinarske službe i službe Grada nakon što ubačena lešina 
odnosno krv u taj kontejner iz kojeg se širio nesnosan smrad.
Predlaže da se upozori Konzum od strane gradskih službi da čiste i održavaju kontejner jer i dalje se iz 
njega širi smrad.

Gradonačelnik Grada Krapine Gregurović Zoran napomenuo je da je u Grad stiglo do sad nekoliko 
primjedbi o odvozu smeća u ljetnim mjesecima, ali je napomenuo da se ide mijenjat poremetio bi se 
ritam odvoza, a isto tako se složio i sa primjedbom da građani ne održavaju i ne čiste kante.
Što se tiče dopisa prema Konzum-u, isto će izvršiti službe Grada Krapine da se na terenu utvrdi stanje.

Također je upoznao članove Gradskog vijeća da  u zadnje vrijeme imamo dojave  građana koji 
konkretno prijavljuju kad netko baca krupni otpad u prirodu.

2. Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko upoznala je članove Gradskog vijeća da su joj se građani 
požalili zašto ne odvoze smeće na Reciklažno dvorište, odnosno glavni razlog je što se od njih traži 
osobna iskaznica, ali im je ona objasnila da se taj postupak mora provesti kako ne bi u našem 
Reciklažnom dvorištu odlagali stanovnici općina i gradova koji na to nemaju pravo.

Iz tog razloga predlaže da se preko medija ili na bilo koji drugi način objasni građanima razlog 
legitimiranja kod odlaganja otpada u Reciklažno dvorište, jer mnogi  nisu upoznati sa pravilima 
odlaganja.



T O Č K A  2.

Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća Hršak Ivica 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 rasprave, predsjednik Gradskog vijeća dao je navedenu točku na glasovanje te je 
konstatirao da je sa 14 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

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.

Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada 
Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica 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 Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 19,00 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 Ivica Hršak  poziva izrađivačicu Plana gđu. Mirelu Čordaš da ukratko 
upozna članove vijeća se prijedlogom Odluke.

Gđa.Mirela Čordaš je u ime APE, ustanove koja je izradila prijedlog VI. Izmjene i dopune Generalnog 
urbanističkog plana Grada Krapine upoznala  članove Vijeća da su razlozi za pokretanje postupka 
Izrade bili usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, usklađenje sa zadnjim V. Izmjenama i 
dopunama Prostornog plana uređenja grada Krapine, potom noveliranja katastarskih i geodetskih 
podloga radi usklađenja s propisima, usklađenja prostornog obuhvata i prostorno-planskih smjernica 
za razvoj i uređenje lokaliteta Stari grad i lokaliteta Josipovac kao i provjera i usklađenje pojedinih 
prostorno-planskih rješenja prema zahtjevima korisnika prostora unutar zone sportsko- rekreacijske 
zone Podgora i dijela naselja Krapina, Ul. Živka Vukasovića – Radobojska  cesta. Isto tako je 
napomenula da su sve Izmjene u grafičkom dijelu plana označene na grafičkom prilogu Plana te su 
obrazložene u tekstualnom obrazloženju koji su članovi Gradskog vijeća primili uz radni materijal za 
ovu sjednicu. Nadalje je napomenula da se Izmjene u tekstualnom dijelu plana odnose na cijeli 
obuhvat GUP-a Krapina.
U svom daljnjem izlaganju je obavijestila članove Gradskog vijeća da je prijedlog prostornog plana 
utvrđen dana 30.04.2019. te je isti upućen na javnu raspravu, koja je provedena od 16.05.2019. do 
24.05.2019. godine, sa javnim izlaganjem i stručnim obrazloženjem. Ista je objavljena u Zagorskom 
listu i na oglasnoj ploči Grada te mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i 
Grada Krapine. 
Napomenula je nadalje da nakon što je izrađeno Izvješće o javnoj raspravi sa svim obrađenim 
zahtjevima i primjedbama koje su isto tako objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada, 
utvrđen je konačan prijedlog VI. Izmjena i dopuna GUP-a, na koji je pribavljeno mišljenje Zavoda za 
prostorno uređenje KZŽ, a prije upućivanja plana na Gradsko vijeće, dostavljeni su odgovori 
sudionicima u raspravi.



Iz svega navedenog stečeni su uvjeti za donošenje plana od strane Gradskog vijeća, a sve u skladu sa 
navedenim zakonskim odredbama i prijedlogu Odluke.

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

Nakon provedene rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova 
ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se  Odluka o donošenju VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada 
Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  4.

Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijskog predjela 
Šemničke toplice

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine 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 05.07.2019. u 19,00 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. Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu te poziva izrađivača 
Plana gđu. Mirelu Čordaš da da kratko obrazloženje.

Gđa.Mirela Čordaš kao izrađivač Plana ukratko je obrazložila prezentaciju navedene Odluke, 
napomenuvši da je izrada Urbanističkog plana uređenja turističko rekreacijskog predjela Šemničke 
toplice predviđena Prostornim planom uređenja Grada Krapine te da površina obuhvata UPU-a , 
neizgrađenog i neuređenog građevinskog područja izdvojene ugostiteljsko-turističke namjene, iznosi 
4,5 hektara.
Nadalje je obavijestila članove Gradskog vijeća da su razlozi za pokretanje i izradu UPU-a Šemničke 
toplice bili:
- revitalizacija zapuštenog i neuređenog kompleksa kupališta na lokalitetu Šemničke toplice
- osiguranje mjera provedbe, zaštita korištenja prostora te definiranje svih uvjeta izgradnje
- osiguranje provedbe mjera koje su utvrđene programskim i strateškim dokumentima na lokalnoj i 
regionalnoj razini: Master planom razvoja turizma KZŽ, Strategijom razvoja KZŽ do 2020. i 
Strategijom razvoja Grada Krapine do 2020.god.
Isto tako u svom izlaganju napomenula je da su UPU-om planirane slijedeće namjene prostora: 
Sportsko-rekreacijska namjena - bazenski kompleks, javne zelene površine, zaštitne zelene površine i 
infrastrukturni sustavi.
Prijedlog UPU-a je na javnu raspravu upućen 04.04.2019. godine koja je trajala do 03.svibnja 2019. i 
koja je objavljena u Zagorskom listu te na mrežnim stranicama Ministarstva i Grada Krapine.
Kako su provedeni svi postupci, stečeni su uvjeti prema uvodno  navedenim zakonskim odredbama  za 
donošenje plana od strane Gradskog vijeća.

Nakon provedene rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova 
ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći



Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijskog predjela 
Šemničke toplice u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  5.

Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društava Krakom d.o.o., Pekom d.o.o. i
Gradska plinara d.o.o. za poslovnu godinu 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te otvara raspravu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu ali prije svega poziva 
direktoricu Krakom-a d.o.o.  da da kratko obrazloženje Izvješća Uprava o stanju društava.

Direktorica Katarina Posilović dala je kratku prezentaciju članovima Gradskog vijeća Izvješća Uprava 
o stanju društava Krakom d.o.o., Pekom d.o.o. i Gradske plinare d.o.o. za poslovnu godinu 2018.,god,  
napomenuvši da je društvu Krakom pripojeno sa 01.01.2018. godine i društvo Krakom-Gradnja te je 
nastavilo djelatnost u društvu Krakom d.o.o., a sve u tekstu koji su članovi Gradskog vijeća primili uz 
radni materijal za ovu točku. Istakla je da je osnovna djelatnost društva obrada i zbrinjavanje 
neopasnog otpada, a osim te djelatnosti društvu je povjereno obavljanje djelatnosti održavanja čistoće, 
održavanja javnih površina,  održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice, groblja kao i obavljanje 
pogrebnih usluga te djelatnost održavanja javnih parkirališta. Isto tako je obavijestila članove 
Gradskog vijeća da se od 2016. godine Društvo bavi i djelatnošću upravljanja nekretninama i 
održavanja nekretnina. Napomenula je također da je vizija Društva usmjerena isključivo na što 
kvalitetnije pružanje usluga svim korisnicima  kao i uspostava visoke odgovornosti upravljanja, 
pouzdane organizacije rada, točnost, te kvaliteta usluge radi učinkovitosti u interesu građana. Isto tako 
u svojoj prezentaciji posebno se osvrnula na područje zaštite okoliša odnosno misiju da se promjeni 
razmišljanje ljudi prema okolišu i  načinu postupanja otpadom.

Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok postavila je pitanje vlasništva parkinga uz prugu, dali je to 
vlasništvo Grada ili  HŽ-a i ako je u  vlasništvu  HŽ-a  da li Krakom smije vršiti naplatu parkirnih 
mjesta.

Gradonačelnik je odgovorio da je Grad sa HŽ sklopio ugovor o najmu tog zemljišta još dok su se 
parkirališta uređivala. 

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko komentirala je prodaju Gradske plinare, jer po svemu do sada 
ispada da se Gradska Plinara se ne može više nositi sa velikim distributerima, da se zato ide u proces 
prodaje,  a koliko je vidljivo prema aktivnostima  koje Plinara i dalje provodi, da i dalje  ulaže u 
izgradnju plinske mreže, pa nije jasno što se daljnjim ulaganjem želi postići.

Direktorica Krakom-a Katarina Posilović obavijestila je članove Gradskog vijeća da je aktivnost 
prodaje pokrenuta, te će sa svim radnjama biti obaviješteno Gradsko vijeće, a prema njezinom 
mišljenju, tijekom rujna se očekuje proces, u kojem će se početi javljati kupci. Ponovila je da se 
prodaje udio, te se ne zna tko će što ponuditi, odnosno Gradsko vijeće će donijeti Odluku o prodaji. 
Isto tako je napomenula da svako ulaganje u imovinu, samo privlači kupce odnosno investitore jer 
njima je interesantno stanje mreže.

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je isto tako upoznao članove Gradskog vijeća da HERA 
ako nema investicija, odobrava manju maržu, isto tako ako ima propuštanja plina koje se dogodilo u 
naselju Šabac,  mišljenja smo da se je bolje zamijeniti mrežu, da se ne dogodi havarija.



Član Gradskog vijeća Alen Spiegl je postavio pitanje kakovo je to potraživanje  Pekom-a od društva 
Krakom-vodoopskrba,  jer bi logično bilo da Pekom potražuje od kupaca.

Direktor Pekom-a g. Hršak je odgovorio da je Pekom  d.o.o. u svojem vlasništvu imao skladište koje 
je dao u najam Krakom-vodoopskrbi, ali je odlukom to skladište na natječaju prodano od strane 
Pekom-a d.o.o.  Krakom-vodoopskrbi d.o.o., samo što je realizacija plaćanja bila u ovoj godini, 2019., 
pošto je cijeli postupak prodaje završen krajem 2018. godine.

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se  donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i m a j u  se na znanje Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društava Krakom 
d.o.o., Pekom d.o.o. i Gradska plinara Krapina d.o.o. za poslovnu godinu 2018. koja čine sastavni dio 
ovog Zapisnika.

T O Č K A  6.

Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društava Krakom-vodoopskrba i 
odvodnja d.o.o. za poslovnu godinu 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu ali prije svega poziva 
direktora Krakom-vodoopskrbe d.o.o.  da da kratko obrazloženje Izvješća.

Direktor Krakom-vodoopskrbe g.Kranjčec napomenuo je da je prioritetni zadatak društva poboljšanje 
stanja postojeće vodoopskrbe i odvodnje te dovođenje pitke vode do svakog domaćinstva, a isto tako 
zaštita voda od zagađenja izgradnjom sustava odvodnje aglomeracije Krapina, koji je šire obrazložen u 
Izvješću, kojeg su svi članovi Gradskog vijeća primili uz radni materijal za današnju sjednicu, te ako 
članovi vijeća imaju pitanja, on će odgovoriti.

Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se  donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i m a  se na znanje Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom-
vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za poslovnu godinu 2018. koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  7.

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Krapine za 2018. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica 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 Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 19,00 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 Ivica Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 



Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova ZA, 
jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

U s v a j a  se Izvještaj o radu Savjeta mladih  Grada Krapine za 2018. godinu u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  8.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad 
ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica 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, a on će kao predsjednik Odbora za financije 
isto dati.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 19,00 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je 
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 09.07.2019. god. u 18,30 sati o 
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljni 
postupak. 
Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović dao je kratko obrazloženje članovima Gradskog vijeća 
vezano za ovu točku dnevnog reda odnosno da je ona bila razlog za sazivanje hitne sjednice Gradskog 
vijeća, jer nakon nekoliko godina pokušaja da se osnivačka prava Veleučilišta prenesu na Ministarstvo 
obrazovanja i znanosti, uvijek je nešto falilo te se sad konačno  uspjelo. Vlada RH donijela je odluku 
da se osnivačka prava prenose na Republiku Hrvatsku, no u Ugovoru nam je sporan čl.7. prema kojem 
sve financijske obveze Veleučilišta snosi Prenositelj koji će iste doznačivati mjesečno prema dospijeću 
na račun Veleučilišta. Napomenuo je da Ministarstvo financija traži čistu situaciju, odnosno nemogu 
se stara zaduženja Veleučilišta rješavati kroz nova koja će se doznačivati iz Ministarstva. Nemamo 
puno izbora, napomenuo je, ili idemo u donošenje Odluke ili ne, jer su neke Općine kao Jesenje i 
Krapinsko - zagorska županija donijele pozitivne Odluke dok Općina Đurmanec i Petrovsko ima danas 
sjednicu općinskog vijeća, a Općina Hum na Sutli i Općina Radoboj sutra. Donošenje Odluke je hitno 
iz razloga što se ovaj tjedan zaključuju besplatne kvote za ovu godinu. Također je obavijestio članove 
Gradskog vijeća da bi Grad i Županija preuzele otplatu kredita, dok ostali osnivači drugi dio obveza.

Član Gradskog vijeća Alen Spiegl je napomenuo da će možda biti problema u vračanju duga,  jer je 
siguran da će Grad i Županija svoje obveze ispunjavati, ali što ako drugi osnivači koji će preuzeti 
vraćanje obveza ne ispunjavaju svoje obveze, jer tim člankom nije ništa precizno definirano.

Gradonačelnik g.Gregurović je napomenuo da je u Statutu konstatirano da svi osnivači rješavaju dug 
solidarno odnosno da se napravi Sporazum.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova 
ZA, jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći



Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad 
ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku u tekstu koji čini sastavni 
dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  9.

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području Grada Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica 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 Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 19,00 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 Ivica Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova ZA, 
jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  10.

Prijedlog Odluke o nastavljanju zajedničkog obavljanja poslova poljoprivrednog redara

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica 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, a on će kao predsjednik Odbora za financije 
isto dati.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 19,00 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je 
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 09.07.2019. god. u 18,30 sati o 
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji 
postupak.

Gradonačelnik Grada Krapine g. Gregurović obavijestio je članove vijeća da su Grad Krapina i okolne 
Općine Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj zaključili dana 01.04.2014. godine zajednički 
Sporazum o obavljanju poslova poljoprivrednog redara na rok od 5 godina. Napominje da je rok 
istekao, da smo u materijalu predložili Aneks Sporazumu i to da se obavljanje poslova 



poljoprivrednog redara nastavlja na isti način ali na neodređeno vrijeme pod istim uvjetima iz 
zaključenog Sporazuma. 
Isto tako je obavijestio članove Gradskog vijeća da u slučaju da jedna od potpisnica Sporazuma i 
Aneksa odustane , obveze i prava te potpisnice nakon obavijesti, preuzima Grad Krapina.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova ZA, 
jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Odluka o nastavljanju zajedničkog obavljanja poslova poljoprivrednog redara u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  11.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica 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 Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 19,00 sati o gore navedenoj točci 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Gradonačelnik Grada Krapine g .Gregurović Zoran u ime predlagača podnosi Amandman na Odluku 
na način: 

- da se Članak 2. Odluke briše
- da Članak 3. Odluke  postaje Članak 2.

Gradonačelnik je napomenuo da je razlog za podnošenje Amandmana zamolba lokalnog stanovništva  
koje živi u tom dijelu odnosno njihov razlog za zamolbu je,  da bi izmjenom Odluke u tom dijelu 
morali okolo tj. imali bi dulji put do svojih poljoprivrednih parcela. No isto tako je napomenuo, da je 
promet cestom iza KTI-a velikog intenziteta, te je pitanje vremena kad će se nešto dogoditi, morat će 
se smisliti drugo rješenje.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko se protivi Članku 1. i glasovat će protiv Odluke radi njega jer 
je kvart pun djece, a promet sve gušći.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 10 glasova ZA,  3 
glasa  PROTIV i 1 glas  SUZDRŽAN,  donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine uz prijedlog 
Amandmana predlagača, tako da se briše Članak 2. Odluke,  Članak 3. Odluke postaje Članak 2., a sve 
u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.



T O Č K A  12.

Prijedlog Izmjene Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica 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 Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 19,00 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 Ivica Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova ZA, 
jednoglasno, PROTIV i  SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Izmjena Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krapine u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  13.

Izvještaj o provedenim izborima za Mjesni odbor Krapina

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Mandatne 
Komisije te Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješće sa sjednice.

Predsjednik Mandatne komisije g. Čavužić Zoran upoznao je članove Gradskog vijeća da je Mandatna 
komisija na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 18,30 sati, Izvješće Gradskog izbornog 
povjerenstva Grada Krapine o provedenim izborima za Mjesni odbor Krapina održanim 26.05.2019. 
god. primila na znanje te isto proslijedila Gradskom vijeću na daljnje postupanje.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2019. u 19,00 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 Ivica Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi  slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i m a   se na znanje Izvješće Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krapine o provedenim 
izborima za članove Mjesnog odbora Krapina održanim 26.05.2019.god. u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog Zapisnika.
                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                             Ivica Hršak
Zapisnik sastavila:



Branka Matijević


