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                GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 021-05/18-01/0002 
Urbroj: 2140/01-01-0105-18-10 
Krapina, 19.02.2018. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 19.02.2018. godine u 19,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina  

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

Ivica Hršak, Darko Mužar, Kristijan Krsnik, Jelena Majsec, Julije Kos, Josip Kozina, Lucija Slijepčević, 

Mladen Gregurović, Kristijan Mužek, Željko Pavić, Nenad Sikirica, Irena Šafranko, Zoran Čavužić, Alen 

Spiegl, Tomislav Pernjek, Branko Kučko, Katarina Štrok   

 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

gradonačelnika, direktorica „Krakoma“ gđa.Katarina Posilović, Vlasta Bočkaj, pročelnica, Jelena Milčić, 

pročelnica, Miroslav Ivić,v.d. pročelnik, Andrea Cobović, unutarnji revizor, Branka Matijević, voditelj 

zapisnika  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 6.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 materijal za današnju sjednicu Gradskog vijeća. 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Krapine i određivanje 

zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krapine 

2. Pitanja i prijedlozi 

3. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

4. Prijedlog Odluke o razrješenju  i imenovanju člana Odbora za statutarno pravna pitanja 

5. Prijedlog Odluke o  razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje 
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6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Grada Krapine 

7. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine  

8.  Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Velika Ves 

9.  Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Donjaj Pačetina 

10. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine 

12.Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine 

13.Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine 

14. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Grada Krapine 

15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

16.Prijedlog Odluke o postupanju po Rješenju i Presudi Upravnog suda u Zagrebu u predmetu obavljanja 

komunalnih djelatnosti – održavanje javne rasvjete i ukrasne rasvjete na području Grada Krapine 

 

T O Č K A  1. 

 

Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Krapine i 

određivanje zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Mandatne komisije g.Zoran Čavužić podnosi članovima Gradskog vijeća Izvješće Mandatne 

komisije o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Krapine i određivanju zamjenika člana 

Gradskog vijeća Grada Krapine te predlaže da se isto primi na znanje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak poziva Kristijana Mužeka da nakon pročitanog teksta Svečane 

prisege  prihvati sa riječi PRISEŽEM. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

T O Č K A  2. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

1. Članica Gradskog vijeća Grada Krapine gđa.Irena Šafranko upoznala je članove vijeća da je upućeno 

anonimno pismo Ministarstvu uprave vezano za vijećničke mandate Matilde Juričev Žigman, Ivice 

Hršaka i Nenada Sikirice, a koje su trebali primiti svi članovi vijeća, a primili su ga samo neki vijećnici. 

To pismo opterećuje Gradsko vijeće, pa moli odgovor zašto pismo nije dostavljeno svim članovima 

vijeća kako se navodi u pismu. 

 

Gradonačelnik g. Gregurović je odgovorio da Grad direktno nije primio ta pisma, već je dobio od 

Ministarstva uprave s zahtjevom za očitovanje. Zašto pošiljatelj nije poslao svim članovima vijeća, već 

samo nekima na to ne može odgovoriti. U pismu se navodi da se očitovanje ministarstva pošalje svim 

vijećnicima. Isto tako je upoznao članove vijeća da se Grad očitovao po traženju Ministarstvu uprave, te 

će se nakon dobivenog očitovanja Ministarstva uprave dati odgovor članovima vijeća. Nadalje je 

napomenuo da se u pismu poziva na Zakon iz 2012., god. koji više nije na snazi. 2014. godine je 

zatraženo pismeno mišljenje od Ministarstva uprave za Ivicu Hršaka radi obnašanja nespojive dužnosti, 

kao i nakon lokalnih izbora 2016. god. obzirom da se g. Hršaka planiralo predložiti za predsjednika 

Gradskog vijeća, te smo dobili odgovor da g. Hršak može biti predsjednik Gradskog vijeća i raditi na 

radnom mjestu na kojem radi, da je sve u skladu sa Zakonom. Matilda Juričev Žigman je na sjednici 

školskog odbora održanoj 21.11.2017. izabrana za ravnateljicu te je u Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja poslan zahtjev za prethodnu suglasnost koji je u Ministarstvu obrazovanja zaprimljen 

27.11.2017. te od tog dana počinje teći rok od 15 dana za očitovanje, pa je školski odbor na svojoj 

sjednici 19.12.2017. godine Matildu Juričev Žigman imenovao za ravnateljicu jer nije zaprimljen 
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odgovor ministarstva, 22.12.2017. godine gđa. Matilda Juričev Žigman potpisuje Ugovor o radu i 

preuzimanju dužnosti ravnateljice sa danom 01.01.2018. godine. Iz tog kratkog kronološkog izlaganja je 

vidljivo da gđa. Matilda nije bila ravnateljica u vrijeme održavanja sjednice Gradskog vijeća dana 

19.12.2017. godine iz čega je jasno da se u predstavci pogrešno tumače zakonske odredbe. Isto tako je 

napomenuo da u odnosu na člana vijeća g. Nenada Sikirice, Grad je jedan od 17 osnivača Veleučilišta, te 

da da ima manjinski udio u glasovanju, što je u očitovanju prema Ministarstvu uprave napomenuto kao i 

da je 9 članova Gradskog vijeća koje je glasovalo za donošenje Proračuna potpisalo izjavu koja je isto 

dostavljena Min.uprave, a iz čega je vidljivo da g. Sikirica nije ni glasao za donošenje Proračuna 

odnosno da njegov glas nije bio presudan za donošenje Proračuna za 2018. godinu. 

 

Član Gradskog vijeća g.Sikirica je postavio pitanje do kud se došlo u realizaciji  projekta široko pojasnog 

interneta. 

 

Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da od zadnje sjednice Gradskog vijeća po istom nije 

poduzimano ništa jer se radilo na raznim prijavnicima Grada na natječaje za koje se imao rok te na 

drugim stvarima. Isto tako je napomenuo da će se uskoro održati sastanak sa predstavnikom 

Infrastrukture pa predlaže da se istom priključe i zainteresirani članovi Gradskog vijeća. 

 

Član Gradskog vijeća g. Pavić predlaže da se formira radna skupina koja će razgovarati sa 

Infrastrukturom jer se boji da dosta kasnimo, preuzeli su puno gradova i općina. Također je napomenuo 

da se u mandatu prije imao terminski plan, znalo se kad se što radi, za sada je čuo samo za projekt Crna 

kraljica. Isto tako je napomenuo da su na 2.sjednici Gradskog vijeća prošle godine u Rebalansu osigurana 

sredstva za uređenje dječjeg igrališta na Šabacu, ali se još nije započelo sa radovima kao i dječje igralište 

na Tkalcima. Napomenuo je da su rokovi za donošenje Statuta prošli, pa moli da se sjednice sazivaju na 

vrijeme kako bi se poštivali rokovi za donošenje odluka. Isto tako je uputio apel prema Gradonačelniku 

da kad donosi odluke o imenovanju članova u školske odbore, u tijela naših ustanova, vodi brigu da bude  

predložen i član iz Koalicije, kako bi na vrijeme dobili informaciju. Nadalje je istakao, da je primio 

odgovor od Krakom-a vezano za investicije u stambenu zgradu, te moli direktoricu da napravi još jednom 

uvid u Zapisnik sa stare skupštine poduzeća u kojem je navedeno da će se izgradnja nove stambene 

zgrade financirati dijelom i iz ostatka prihoda Poduzeća pa moli odgovor u skladu sa Zapisnikom. 

 

Gradonačelnik Grada g. Gregurović je odgovorio da su na projektu dječjeg igrališta na Šabcu ostali 

završni radovi,  za igralište na Tkalcima će se krenuti u razgovor za otkup zemljišta, a za ceste se čeka 

raspisivanje natječaja da se vidi koliko će se eventualno dobiti sredstava za sufinanciranje, ali je upozorio 

da se istom ne nada puno jer nam je prostor sužen zbog indeksacije koja koči dobivanje sredstava. 

Nadalje je napomenuo da što se tiče roka donošenja Statutarne odluke prijedlog iste je dan u roku i sa 

samim donošenjem kasnimo tek nekoliko dana, a isto još nije ni županija donijela. 

 

T O Č K A  3. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 5. 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, dao je navedenu točku na glasovanje pa 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 

 

U s v a j a   se Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 
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T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Odluke o razrješenju  i imenovanju člana Odbora za statutarno pravna pitanja 

 

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 predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje te predsjednika Odbora za  statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Jelena Majsec konstatirala je da je Odbor na svojoj 

sjednici održanoj dana 15.02.2018. godine u 16,00 sati proveo raspravu o navedenoj točci te uputio 

prijedlog Odluke Gradskom 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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

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

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je dao Odluku na glasovanje te konstatirao 

da je sa 17 glasova ZA,   SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno pravna pitanja u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  5. 

 

 Prijedlog Odluke o  razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje 

 

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 predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje te predsjednika Odbora za  statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Jelena Majsec konstatirala je da je Odbor na svojoj 

sjednici održanoj dana 15.02.2018. godine u 16,00 sati proveo raspravu o navedenoj točci te uputio 

prijedlog Odluke Gradskom 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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da rasprave nije bilo, dao je odluku na glasovanje te 

ističe da je sa 17 glasova ZA,   SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  
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T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Grada Krapine 

 

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 predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje te predsjednika Odbora za  statutarno pravna pitanja da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Jelena Majsec konstatirala je da je Odbor na svojoj 

sjednici održanoj dana 15.02.2018. godine u 16,00 sati proveo raspravu o navedenoj točci te uputio 

prijedlog Odluke Gradskom 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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Kako nije bilo rasprave po toj točci, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je dao Odluku na glasovanje te 

je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,   SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o razrješenju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  7. 

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine 

 

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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Rasprave po ovoj točci nije bilo te predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak navedni Javni poziv daje na 

glasovanje te konstatira da je sa 17 glasova ZA,   SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

O b j a v l j u j e  se Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 



Oznaka obrasca: 1248 
6/11 

 

 

 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Velika Ves 

 

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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

Članica Gradskog vijeća gđa.Šafranko je postavila pitanje dali postoji alternativni put za vlasnike 

susjednih parcela. 

Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da se radi o interesu izgradnje spojne ceste Zabok-Krapina 

odnosno da se svojstvo javnog dobra ukida za svega 20 m2 i da su zadovoljene potrebe vlasnika da mogu 

pristupiti svojim parcelama. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 2 

glasa  SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Velika Ves u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Donja Pačetina 

 

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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

Članica Gradskog vijeća gđa.Šafranko je postavila pitanje dali postoji alternativni put za vlasnike 

susjednih parcela. 

Gradonačelnik je dao isti odgovor kao i u toč.8., da su potrebe vlasnika zadovoljene kako bi mogli 

pristupiti svojim parcelama. 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 13 glasova ZA,   4 

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet  slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o.Donja Pačetina u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama o dopunama Statuta Grada Krapine 

 

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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je dao Odluku na glasovanje te je 

konstatirao da je sa 17 glasova ZA,   SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Rasprave po ovoj točci nije bilo, pa predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak daje Odluku na glasovanje te  

konstatira da je sa 17 glasova ZA,   SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 
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D o n o s i  se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 
 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine 

 

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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

Član Gradskog vijeća g.Spiegl napominje da ovom Odlukom dodjeljujemo obavljanje navedene usluge, 

ali se boji da Krakom to neće provoditi kako treba, jer smo svjedoci da sav otpad strpaju zajedno i tako 

ga deponiraju, pa predlaže da Krakom ozbiljnije počinje obavljati usluge prikupljanja otpada. 

 

Direktorica Krakom-a gđa.Posilović napomenula je, da je veliki problem za poduzeće Krakom  

skupljanje otpada iz eko otoka, oni su van kontrole, ljudi deponiraju svašta. Nadalje je napomenula da se 

razmišlja u dva smjera što se tiče eko otoka ili da se ukinu ili da se postave video kamere, kako bi se 

spriječilo nepravilno odlaganje otpada. Također je napomenula da se građanstvo u velikoj mjeri ponaša u 

skladu sa pravilima, odnosno poštivaju odlaganje otpada u zelenu i plavu kantu. 

 

Član Gradsko vijeća g.Pavić je u svom izlaganju konstatirao da eko otoke ne bi smjeli maknuti, već da se 

stavi video nadzor istih. 

Član Gradskog vijeća g.Čavužić je istog mišljenja kao i g.Pavić, napomenuo je da  eko otoke treba 

uskladiti sa ekološkim standardima te da ih se treba zadržati, uz stavljanje kamera. 

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

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

SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

    

T O Č K A  13. 

 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine 

 

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. 
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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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Član Gradskog vijeća g.Sikirica napominje da treba educirati građane kako bi provođenje Odluke bilo što 

bolje. Isto tako je napomenuo da ne vidi cijene odnosno mišljenja je da će postupanje po navedenim 

odlukama poskupjeti uslugu te postavlja pitanje do kud je Krakom stigao u tom postupku. 

 

Član Gradskog vijeća g.Čavužić spomenuo je Grad Varaždin kao dobar primjer postupanja sa otpadom, 

oni već imaju vreće i kompostane. 

Član  Gradskog vijeća g.Pavić je predložio da se označe kante odnosno da se čipiraju, kako bi podaci bili 

točni, a ako se ne mogu čipirati neka se kupe vreće. Također je upozorio da Krakom kod vođenja 

evidencije treba biti oprezan radi zaštite podataka korisnika. 

Gradonačelnik g.Gregurović je napomenuo da postoji puno pitanja i nedoumica jer nažalost država nije 

uspjela u 5 godina donijeti Uredbu, a sada se treba po istoj sve odraditi u svega par mjeseci. Ističe da se 

javna nabava provodi jedinstveno za cijelu državu od strane Fonda i da je šprancu Odluke napravila 

Udruga gradova od koje smo istu preuzeli te je prilagodili našim uvjetima. 

 

Direktorica „Krakom-a“ gđa.Posilović se nadovezala na izlaganje gradonačelnika vezano za cijene 

odnosno postavilo se pitanje što to znači do 85% udjela u sufinanciranju, ali se nije dobio odgovor. 

Napomenula je da je donošenje Plana gospodarenja otpadom uvjet za javljanje na natječaje. Isto tako je 

obavijestila članove Gradskog vijeća da što se tiče izobrazbe i edukacije, Krakom ima brošure za 

kompostane, zakupljena je stranica u Glasu zagorja radi  davanja pravovremenih informacija našim 

građanima. Prema Uredbi Krakom je dužan nabaviti i mobilno reciklažno dvorište, a isto tako je 

napomenula da je Fond najavio niz aktivnosti i mjera, pa je mišljenja da netreba  žuriti. Odgovorila je da 

je i plan Krakoma da se kante čipiraju, Fond neće sufinancirati vreće već kante, znači sve ovisi o udjelu 

sufinanciranja Fonda. Što se tiče cijene odvoza, napomenula je da se  prema Uredbi ista donosi nakon 

donošenja Odluke. Isto tako je napomenula da se planira izgraditi sortirnica iza reciklažnog dvorišta. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 2 

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  14. 

 

Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Krapine 

 

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. 
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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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je dao na glasovanje te konstatirao da je sa 

16 glasova ZA,  1 glas SUZDRŽAN, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog  otpada na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

 

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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je dao Odluku na glasovanje te konstatirao 

da je sa 17 glasova ZA,   SUZDRŽANIH i  PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Odluke o postupanju po Rješenju i Presudi Upravnog suda u Zagrebu u predmetu 

obavljanja komunalnih djelatnosti – održavanje javne rasvjete i ukrasne rasvjete na području 

Grada Krapine 

 

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 15.02.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci 
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proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 

vijeću na donošenje. 

 

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

Član Gradskog vijeća g.Pavić postavio je pitanje da li smo kao Gradsko vijeće na svojoj sjednici 

održanoj dana 12.srpnja 2017. godine donijeli dobru Odluku. 

 

Gradonačelnik je odgovorio da je Odluka koju je donijelo Gradsko vijeće dobra, da cijeli postupak 

odnosno dvije presude odnosno rješenja je donijela ista sutkinja, da Grad nije dobio poziv za raspravu po 

na navedenom očitovanju već je primio rješenje Upravnog suda kojim se nalaže da u roku od 30 dana 

postupi po presudi 

 

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

SUZDRŽANIH i  PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o postupanju po Rješenju i Presudi Upravnog suda u Zagrebu u predmetu 

obavljanja komunalnih djelatnosti – održavanje javne rasvjete i ukrasne rasvjete na području Grada 

Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 

 

 

                                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                    Ivica Hršak 

 

 

         Zapisnik  sastavila: 

          Branka Matijević 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


