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                GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA:021-05/18-01/0038 
URBROJ:2140/01-01-0105-19-11 
Krapina, 20.12.2018. 
 

 

Z A P I S N I K  

 

 

sa 11.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 20.12.2018. 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, Željko Pavić, Davor Čavužić, Irena Šafranko, Branko Kučko, 

Katarina Štrok, Zoran Čavužić, Tomislav Pernjek i Alen Spiegl  

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, zamjenik 

gradonačelnika, Katarina Posilović, direktorica Krakom-a, Marko Umičević, predstavnik PwC-e 

Savjetovanja, Vlasta Bočkaj, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Andrea 

Cobović, pročelnica, Branka Matijević, voditelj zapisnika te predstavnici medija  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 11.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 predložio je da se Točka 23. skine s Dnevnog reda današnje sjednice jer je  

Odbor za statutarno pravna pitanja imao primjedbe na prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada 

Krapine za 2019. i to na  Toč.4.,  te je predloženo da se ista uskladi sa Zakonom o savjetu mladih i 

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Krapine. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Hršak Ivica je dao na glasovanje predloženi Dnevni red koji su članovi 

Gradskog vijeća primili uz radni materijal za današnju sjednicu,  uz prijedlog da se Točka 23. skine s 

Dnevnog reda, a koja glasi: 

 

„Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2019. godinu“. 

 

Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa glasova 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći 
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D N E V N I  R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 10.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog 

partnera prodajom do 100% udjela društva Krakom d.o.o. u kapitalu društva Gradska plinara d.o.o. 

4. Prijedlog Izmjene  Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu sa projekcijom za 2019.i 2020.godinu 

5. Prijedlog  Izmjene Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2018. godinu 

6. Prijedlog  Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. godinu 

7. Prijedlog  Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2018. 

godinu 

8. Prijedlog Izmjene  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

9. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

10. Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 

11.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu 

12.Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za 2019. godinu 

13.Prijedlog Programa  javnih potreba u sportu Grada Krapine  za 2019. godinu 

14.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2019. godinu 

15.Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2019. godinu 

16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

17. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

18. Prijedlog Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 

2019. godinu 

19.Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2019. godinu 

20.Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara za 2019. godinu 

21.Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2019.godinu 

22.Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka  zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Krapine za 2019. godinu 

 

 

 

T O Č K A 1. 

Pitanja i prijedlozi 

 

1. Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić napomenuo je da je već u nekoliko navrata govorio o lokaciji za 

Spomen obilježja za branitelje domovinskog rata te zamolio gradonačelnika i njegove zamjenike da se 

razmotri lokacija, a sve radi što bolje prometne pristupačnosti odnosno da gosti mogu nesmetano 

pristupiti Spomen obilježju. Isto tako je nadalje konstatirao da je proveden natječaj za Spomen obilježje, 

o istom nije bilo javne rasprave, a najvažnije od svega na svečanoj sjednici za Dan Grada bila je 

prezentacija projekta Crna kraljica, na kojoj je između ostalog bilo prikazano kud će voditi putevi, a 

jedan od njih prolazi i Perivojem Janka Draškovića. Postavlja pitanje kako je moguće da se nije uočilo da 

je svega 100 m lokacija Spomen obilježja udaljena od predloženih rješenja projekta Crna kraljica i koja 

to studija pokazuje da su ta dva projekta kompatibilna. 

Nadalje se osvrnuo na cijenu odvoza otpada, već je i ranije upozorio da je cijena previsoka posebno za 

samačka domaćinstva te predložio da se nađe rješenje sa manjim kantama i vrećama. 

Treće pitanje je postavio kakova je situacija sa prometnim rješenjem Bregovite ulice, da li se radi na 

izmjeni prometne regulacije. 
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Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je odgovorio da za Spomen obilježje nije napravljena 

nikakva studija, već se je nakon razmatranja više potencijalnih lokacija  sadašnja lokacija pokazala kao 

najadekvatnija i da bi se tim projektom ujedno uredio i Perivoj Janka Draškovića. Napominje da jedan 

projekat ne priječi drugi, a prije sjednice vijeća na kojoj se raspravljalo o Spomen obilježju bila je 

održana izložba svih pristiglih radova za idejno rješenje Spomen obilježja.  

Što se tiče odvoza otpada, visina cijene usluge se nije mijenjala od 210. godine te na cijenu ne treba 

gledati kroz odvoz kanti, nego sagledati sve što je u cijenu uključeno, od reciklažnog dvorišta, odvoza 

glomaznog otpada. 

Upoznao je članove Gradskog vijeća da se vodila briga za sufinanciranje odvoza otpada za samačka 

domaćinstva s malim primanjima koja koriste 80 l spremnik  te da je to predloženo u Proračuna za 

2019.god. 

Istakao je nadalje da je što se tiče prijelaza prema Bregovitoj ulici na prijedlog Agencije za istraživanje 

željezničkih nesreća pokrenuta procedura i to nakon što su se dogodile nesreće na prijelazu preko pruge. 

Gradonačelnik napominje, da je Grad uputio dopis MUP-u kojim predlaže da se interventno promjeni 

regulacija prometa, da državna cesta D 206 postane cesta s pravom prednosti prolaza, a županijska cesta 

koja dolazi iz smjera Hušnjakovog  postane sporedna cesta. Odgovor MUP-a je bio negativan.  

Ističe da nakon toga Hrvatske ceste kreću sa izradom projekta rješenja tog raskršća, te se na nekoliko 

održanih sastanka dobilo rješenje, a to je da se semafori izmjeste do ulaza u poreznu upravu kako bi 

autobusi i kamioni mogli kad se spuštaju iz Bregovite ulice proći jer ne mogu ostati na svojoj traci kad 

skreću, a isto tako je predloženo i postavljanje dodatnih semafora na tom raskršću. 

Za potrebe sigurnosti u prometu bi kod nailaska vlaka palila bi se crvena svijetla istovremeno i na svim 

semaforima, te napominje da se kod donošenja tog rješenja znalo da će to prouzročiti manje gužve u 

prometu prilikom prolaska vlaka,  ali sigurnost je važnija. Projektna dokumentacija je napravljena, 

poslana svim javno pravnim tijelima, i svi su dali suglasnost osim HŽ-a, s kojima će se održati sastanak 

tijekom siječnja da se vidi točno što oni traže. 

 

2. Članica Gradskog vijeća gđa.Irena Šafranko napomenula je da predugo traje postupak prometnog 

rješavanja Bregovite ulice i sada na kraju se nema rješenja. 

Nadalje se osvrnula na projekat Spomen obilježja, zanima ju dali je izložba bila prije ili poslije 

prihvaćanja lokacije, koliko je Komisija koja je radila na idejnom rješenje Spomen obilježja imala 

članova iz Krapine te da li se vodilo računa o projektu Crna kraljica odnosno da ova dva projekta budu 

kompatibilan, a isto tako ju zanima koji je projekat stariji,  Crna kraljica ili Spomen obilježje. 

 

Gradonačelnik je odgovorio da je natječaj za projekt Spomen obilježja proveden preko Hrvatskog društva 

arhitekata, te da je jedan član Povjerenstva bio iz Krapine, a predsjednik Povjerenstva je bio arhitekta 

koji projektira Crnu kraljicu. Isto tako je napomenuo da su uz njih bili predstavnici Hrvatskog društva 

arhitekata.  

Nadalje je napomenuo da je teško reći koji od ova dva projekta je stariji, jer je projekt Crna kraljica 

prijavljen na natječaj koji je proveden preko Ministarstva regionalnoj razvoja 2015. godine, a isto tako 

napominje da su na oba projekta odobrena od strane Konzervatorskog odjela. 

 

3. Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić upoznao je članove Gradskog vijeća Grada Krapine da više nije 

član stranke Narodne stranke  Reformisti, ali da će i dalje djelovati u istom klubu vijećnika. 

Ponovno predlaže da se na jednu od sjednica Gradskog vijeća stavi rasprava o visini parkirnih karti i to 

povlaštenih za stanare posebno I zone, jer stanarima je ista previsoka, parkiraju na sve moguće naći, 

daleko od kuća i stanova.  

 

Gradonačelnik Grada Krapine je odgovorio da je postupak i priprema materijala za smanjenje cijene 

godišnjih karata u I Zoni u tijeku. 

 

 

T O Č K A 2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 10.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine  
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak konstatirao je, da su materijale za gore navedenu 

točku članovi Gradskog vijeća uz poziv za današnju sjednicu te o istoj otvara raspravu. 

 

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko napominje  da njezino izlaganje pod Toč.1. Zapisnika sa 

10.sjednice Gradskog vijeća nije u potpunosti konstatirano odnosno da je promjenjen kontekst njezinog 

izlaganja. Napomenula je da je između ostalog postavila  pitanje postojećeg cjenika Krakom-a i to za 

kontejnere od 100 l za privatne osobe, potom postavila pitanje koji je razlog za povećanje cijene suluge 

odvoza otpada, iz razloga što  reciklažno dvorište postoji već jedno vrijeme te cijena nije povrćana od 

trenutka od kada ono postoji, odvoz glomaznog otpada nije spominjala jer se ono ne odvozi na način 

kako se odvozilo prije. Također je napomenula da je spomenula koje dozvole imamo za naše odlagalište 

otpada, spomenula je i problem kanti koje još nisu došle, a financira ih Fond. Isto tako je napomenula da 

je postavila pitanje koji je razlog za povećanje cijene odvoza kada još nisu pružene adekvatne usluge 

građanima,  kada je smanjen  i mjesečni broj odvoza otpada. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak ističe da će se izlaganje članice Gradskog vijeća Irene Šafranko 

konstatirati u Zapisniku  sa 10.sjednice prema snimci sa sjednice. 

Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić napominje da se kod njegovog izlaganja pod Toč.1. Zapisnika 

podtočka 2. izbrišu riječi „na priču“ te da se napiše kako je rekao „na štetu“. 

 

Nakon provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je sa 17 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 Zapisnik sa 10.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika s tim da se: 

 

- ispravi izlaganje članice Gradskog vijeća Irene Šafranko u Toč.1. podtočka 1.Zapisnika prema 

snimci njezinog izlaganja na 10.sjednici Gradskog vijeća 

- da se u Toč.1. podtočka 2. izbrišu riječi „na priču“, te da se napiše „na štetu“, tako da glasi“ te je 

upozorio na štetu ionizirane vode“. 

 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska 

strateškog partnera prodajom do 100% udjela društva Krakom d.o.o. u kapitalu društva Gradska 

plinara d.o.o. 

 

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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

 

Gradonačelnik Grada Krapine upoznaje članove vijeća da se o ovoj temi razgovara već godinama, da je 

stanje na tržištu plina svima poznato, liberalizacija nam ulazi na tržište, 2021. godine prestaje se sa 

reguliranom cijenom plina za kućanstva te se mali ne mogu nositi sa velikim firmama, ne mogu im 
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konkurirati. Napominje nadalje da nije bilo lako krenuti u donošenje ovakve odluke, dugo se raspravljalo 

i razmišljalo, te ističe da su do sada prodane ili su u postupku prodaje plinare u Gradu Sv.Nedjelja, 

Koprivnica, Bjelovar i Virovitica. Nakon svih sastanak i razmišljanja dala se napraviti Analiza tržišta 

plina te predlaže članovima vijeća da pitanja postave predstavniku PwC Savjetovanja Marku Umičeviću. 

Ističe nadalje da je to samo prva faza, da će se kroz cijeli postupak morati donositi po Gradskom vijeću 

više odluka, te da je bitno napomenuti da se kod sklapanja ugovora u svakoj fazi i svakom trenutku može 

odustati od prodaje. 

 

Članica Gradskog vijeća  Katarina Štrok napomenula je da je strategija privatnih i javnih poduzeća bitno 

različita, da javno poduzeće mora raditi u korist Grada i građana. Smatra da se trebalo dobro razmotriti 

dali uzeti neku drugu opciju, na način da Plinara ostane u vlasništvu Grada. Zanima ju što se se dogoditi 

sa dugom Plinare, jer prema izvještaju vidljivo je da zaduženje Plinare iznosi 13.500.000 kn, da li su se te 

obveze smanjile. Također napominje da je članovima gradskog vijeća u materijalima trebalo dostaviti 

konkretnije razloge zbog kojih se Plinara prodaje. 

 

Član Gradskog vijeća g.Pavić Željko ističe da već nekoliko godina razgovaramo o drugom načinu, a to je 

traženje strateškog partnera, ne prodaja, jer su naši građani uložili u izgradnju plinske mreže. Napominje 

da se vidi iz Analize da Plina ima gubitke plina veće od 3%, za neke se zna, za neke ne, te da su 2013. 

godine upozoravali da neka gradska poduzeća imaju problem u poslovanju, predlagali da se napravi 

Krizni i operativni plan, ali to se nije dogodilo. Trebalo bi utvrditi pravu vrijednost mreže Gradske 

plinare, da se zna što se prodaje. 

 

Član Gradskog vijeća g.Pernjek Tomislav postavio je pitanje dali se zna kakav će biti odnos naplate 

marže i plina nakon ulaska u potpunu liberalizaciju, jer smo u našoj zemlji prošli već neke liberalizacije 

tržišta te da li Grad može ubrati sredstva od plinske mreže. 

 

Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić ističe u svom izlaganju da je prijedlog Odluke prodaja udjela, a 

traženje strateškog partnera. Isto tako je postavio pitanje što se smatra pod pojmom liberalizacija tržišta. 

Konstatirao je nadalje da je prema njegovom saznanju plinska mreža Grada Krapine većinom derutna. 

 

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko napominje da će govoriti o prodaji Plinare, pa ju zanima dali je 

moralno prodati gradsko poduzeće od strane nekolicine ljudi, jer to mogu ostvariti, imate 9 ruku u vijeću, 

naspram cca 12.000 stanovnika ovog Grada koji su tu mrežu izgradili,  te da vjeruje da se dizanjem ruku 

za prodaju svjesni što će se dugoročno dogoditi odnosno da li je privatni vlasnik sposobniji od strukture u 

Plinari. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović ističe da je razumljivo da se u raspravu o navedenoj odluci 

uključila i politika. Nadalje obavještava članove Gradskog vijeća da će se cijeli proces prodaje udjela 

Gradske plinare voditi javno i transparentno, kako je to uvodno obrazložio. 

 

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko ističe da se tu ne radi o politici, tu se radi o prodaji javnog 

poduzeća, te je njen prijedlog da onaj tko ne zna javno djelovati neka otvori otvori svoju firmu, neka to 

radi svojim novcima. 

 

Član Gradskog vijeća Željko Pavić postavlja pitanje ako se Plinara proda, što će se dogoditi ako građani 

imaju kvar na mreži.  Postavlja isto pitanje koliko Plinara vrijedi, što se prodaje te dali stvarno moramo 

prodati mrežu ili Plinara može živjeti od distribucije. 

 

Direktorica Krakom-a Katarina Posilović upoznala je članove gradskog vijeća da je Plinara prije 10 

godina izdvojena iz sustava Krakom-a, da je osnovana Hrvatska energetska regularna agencija koja prati 

plinski biznis odnosno njihove odluke se moraju poštivati jer je to regulativno tijelo iznad svih. Također 

je napomenula da se prije 5 godina pokušalo s objedinjavanjem svih zagorskih plinaša radi lakšeg 

nastupa na tržištu, ali nije uspjelo, tako da ostaje prodaja ili interna dokapitalizacija firme. Ističe nadalje 
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da se pokušalo preko strateškog partnera riješiti pitanje opskrbe i to ugovorom o poslovnoj suradnji, a da 

Gradskoj plinari ostane distribucija, no nakon niza sastanaka to se nije moglo provesti. 

 

G.Marko Umičević, predstavnik PwC Savjetovanja u svom izlaganju napomenuo je da je svrha Analize 

projektni zadatak da se utvrdi kako se Gradska plinara može nositi sa tržištem, a ovo je sada prvi korak. 

Proces prodaje će se voditi transparentno, da se zaštiti vlasnik, da sam postupak kreće sa pozivom prema 

investitorima, nakon toga se kvalificiraju neobvezujuće ponude jer je cilj da se vidi kako tržište izgleda. 

Nakon toga ide se u obvezujuću fazu koja traje od 1-3 mjeseca, radi se dubinsko snimanje poslovanja 

Plinare i na temelju toga se donosi odluka o biranju partnera, cijeli proces može trajati najkraće od 7-9 

mjeseci. Ističe da se ovdje zna da se prodaje javno poduzeće, želi se zadržati zaposlene, a dug koji postoji 

da se otkupi, te da iz njegovog iskustva do sada prodane su firme za više nego što vrijede, takvo je stanje 

na tržištu. Napominje da će liberalizacija donijeti slobodno formiranje cijene za kućanstva, a prema 

njegovom mišljenju opskrba i distribucija su dvije različite djelatnosti. 

Na kraju svog izlaganja postavio je pitanje, a koje će se postavljati tijekom procesa prodaje,  dali je 

krajnji cilj zadržati Plinaru ili da se podigne kvaliteta kako za Grad tako i za stanovništvo Grada. 

 

Na pitanje člana vijeća Pavić Željka dali Gradska plinara može opstati samo na distribuciji g.Umičević je 

odgovorio da osobno misli da ne, a ako se krene u to, mora se znati da se će stvarati gubitak. 

 

Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok je postavila pitanje koliko je Krakom platio izradu Analize od 

firme PwC Savjetovanje, odgovor moli u pismenom obliku. 

 

Član Gradskog vijeća Alen Spiegl predlaže da se ispita način i rezultat, prvo da distribucija ostane u 

Plinari a da se u prodaju ide sa opskrbom i drugo, način da zajedno  distribucija i opskrba idu u prodaju. 

 

Nakon provedene  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA,  7 

glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog 

partnera prodajom do 100% udjela društva Krakom d.o.o. u kapitalu društva Gradska plinara d.o.o.  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  4. 

 

 

Prijedlog Izmjena  Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 

2020.godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

podnesi Izvješće sa sjednice. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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.  
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Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Proračuna Grada Krapina za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  5. 

 

Prijedlog  Izmjene Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2018. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo,  donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2018.godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog  Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu, istu 
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primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak, s tim da se u Izmjeni Programa u Čl.1. 

pod red.br.5 - Tjedan kajkavske kulture doda jedna 0, tako da iznos glasi 300.000 kuna.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak, s tim da se u Izmjeni Programa u Čl.1. pod red.br.5 - Tjedan kajkavske kulture 

doda jedna 0, tako da iznos glasi 300.000 kuna.  

 

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 17 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo,  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018.godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika, s tim da se u Izmjeni Programa u Čl.1. pod red.br.5 - Tjedan kajkavske 

kulture doda jedna 0, tako da iznos glasi 300.000 kuna.  

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog  Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2018. 

godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

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

 

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo,  donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena 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  8. 

 

Prijedlog Izmjene  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
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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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 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 Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,  

PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  10. 
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 Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 kao predlagatelj prijedloga Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sa 

projekcijom za 2020. i 2021. godinu dao je kratko obrazloženje prijedloga Proračuna, napomenuvši da da 

su svi članovi opširno obrazloženje primili uz radni materijal. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je 5 minuta pauzu . 

 

Član Gradskog vijeća Pavić  Željko predlaže da se ispravi naslov na prvoj strani prijedloga Proračuna jer  

ispada da se donosi Proračun za 2020. godinu. Napomenuo je da se vidi preveliko odstupanje od 

projekcije odnosno plana i projekcije od prošle godine, pa se postavlja pitanje ali je predložen Proračun 

za 2019. godinu razvojan i socijalan. Isto tako napominje da se u Proračunu za 2019.g. ne planira kupnja 

zemljišta za poduzetnike. Također napominje da treba igrališta, ali trebamo voditi i brigu da roditelji 

imaju gdje raditi u Gradu Krapini.  

 

Gradonačelnik g.Zoran Gregurović je odgovorio da što se tiče projekcije ona se planira prema realnom 

stanju, a što se tiče gospodarske zone u jednom dijelu se slaže sa izlaganjem g.Pavića, ali napominje da 

je Grad obavio razgovore sa vlasnicima zemljišta kao posrednik između nih i investitora, samo što je 

situacija na tržištu rada druga, otvaraju se poslovi, a  fali  radne snage. 

 

Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić postavio je pitanje da li se zna uz kojoj je fazi proces sa Optikom, 

dali ima pomaka. 

 

Gradonačelnik Zoran Gregurović je odgovorio da poduzeće sa kojim su se vodili razgovori preuzeli su 

puno poslova, razgovori se i dalje vode, a isto tako ističe da je zbog manje zainteresiranih predložena 

cijena  200 EUR-a po stanovniku.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Hršak Ivica pohvalio je Gradonačelnika da se vidi kako  Proračun Grada  

ide u razvojnom smjeru te prati sve Proračune do sada, vidi se da će se krenuti u proširenje dječjeg vrtića, 

potom da će se riješiti cesta ŽPC Dolac, koja se rješava već godinama, projekt Crna kraljica je 

hvalevrijedan projekt. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA, 6 

glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Proračun Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu 
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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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA,  6 

glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2019.godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za 2019. 

godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za 2019. godinu  

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 



Oznaka obrasca: 1248 
12/18 

 

 

T O Č K A  13. 

 

Prijedlog Programa  javnih potreba u sportu Grada Krapine  za 2019. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 10 glasova ZA, 6 

glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN, donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Program javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2019. godinu  u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  14. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2019. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 
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D o n o s i  se Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2019. godinu   u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2019. godinu 

 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

 

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2019. godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  
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Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 10 glasova ZA,  6 

glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN,  donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

podnesi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja da 

podnese Izvješće sa sjednice Odbora 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

 

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 10 glasova ZA, 6 

glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN,  donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  18. 

 

Prijedlog Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 

2019. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci proveo raspravu, istu 

primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Mladen Gregurović upoznao je članove Gradskog 

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

 

Članica Gradskog vijeća gđa.Šafranko Irena je  u ime kluba vijećnika Gradskog vijeća napomenula  da na 

žalost oni neće glasati za donošenja ovog Programa,  jer je u istom projekat izgradnje Spomen obilježja u 

Perivoju Janka Draškovića o kojem su rekli što misle i s čime se ne slažu. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA, 7 

glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN,  donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije za 

2019. godinu  za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  19. 

 

Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2019. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,  

PROTIV i SUZDRŽANIH nije iblo,  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Programa zaštite okoliša za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  20. 

 

Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara za 2019. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 
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financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUDZRŽANIH  nije bilo,  donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program zaštite kulturnih dobara  za 2019. godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

 

T O Č K A  21. 

 

Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2019. godinu 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun  podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa17 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, te  je donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program  korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 

2019. godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika 

 

 

T O Č K A  22. 
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Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Krapine za 2019. god. 

 

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 ističe da kao predsjednik Odbora za 

financije i proračun podnosi Izvješće sa sjednice, a isto tako poziva i predsjednika Odbora za statutarno 

pravna pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor na 

svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2018. god. u 17,30 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 18.12.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Član Gradskog vijeća g.Alen Spiegl  u svom izlaganju komentira Članak 2.Odluke, da sada u sastavu 

članova vijeća imamo jednog člana Stranke rada, te on prema istom članku neće ostvariti pravo na 

sredstva. Isto tako je napomenuo da nigdje u Odluci ne piše da se raspored sredstava određuje prema 

izbornim rezultatima. 

 

Gradonačelnik kao predlagatelj Odluke daje Amandman na Odluku, tako da se briše Čl.2., a postojeći 

Čl.3. postaje Čl.2 te se svaki daljnji članak mijenja za jedan broj manje. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA, 

jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen predloženi Amandman predlagača te je isto 

tako konstatirao da je jednoglasno sa 17 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet 

slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Krapine za 2019. god.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika uz 

predloženi Amandman. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                              Ivica Hršak 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Branka Matijević 
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