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                 GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA:021-05/18-01/0015 
URBRJ:2140/01-01-0105-18-9 
Krapina, 09.05.2018. 
 

 

Z A P I S N I K  
 

 
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 09.05.2018. godine u 19,00 sati u sali za 

sastanke Crvenog križa Grada Krapina  

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

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

Mladen Gregurović, Kristijan Mužek, Davor Čavužić,  Irena Šafranko, Alen Spiegel, Tomislav Pernjek, 

Branko Kučko, Katarina Štrok,    

 

 

OPRAVDANO ODSUTNI: Željko Pavić i Zoran Čavužić 

  

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, 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 7.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. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je sjednici pristupio član Gradskog vijeća g.Željko 

Pavić. 

 

Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I 

SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći 
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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 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

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

5.Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju 

nekretnina 

6. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Krapine 

7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2018. godinu 

8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine 

9. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta izgradnje i uređenja Spomen obilježja u Krapini smrtno 

stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko zagorske županije 

10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinju financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 

škola Grada Krapine za 2018. godinu 

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

12. Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina 

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prestanak trgovačkog društva Krapinsko 

zagorska slobodna zona d.d. 

14. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za 

članove vijeća Mjesnog odbora Krapina 

16. Prijedlog Odluke o visini naknada za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Krapina 

17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu  

18. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu 

19. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo za 2017. godinu 

20. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god 

21. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

22. Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske 

dokumentacije za 2017. godinu 

23. Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2017. godinu 

24. Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara za 2017. godinu 

25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. godinu 

26. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. god 

27. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2017. godinu 

28. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu za 2017. god. 

29. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu 

30. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine 2014. – 2017. godine 

31. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ 

Oznaka obrasca: 1248 
3/18 

 

 

 

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 

 

Zamjenik predsjednika Mandatne komisije g.Darko Mužar 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. 

Članovi Gradskog vijeća primili su na znanje Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata člana 

Gradskog vijeća Grada Krapine i određivanje zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krapine. 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak poziva Davora Čavužića da nakon pročitanog teksta Svečane 

prisege isti  prihvati sa riječi PRISEŽEM. 

Nakon date Svečane prisege g.Davor Čavužić vlastoručno potpisuje tekst iste. 

 

T O Č K A  2. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

1. Članica Gradskog vijeća gđa. Irena Šafranko postavila je pitanje zatvaranja ulaska na atletsku stazu 

Športsko rekreacijskog centra Podgora odnosno zašto se ista zatvara u zadnja dva tjedna da naši 

rekreativci i građani nemogu istu koristiti, potom pita čiji je Športsko rekreacijski centar Podgora, tko je 

vlasnik te tko si uzima za pravo da zaključa centar. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine je napomenuo da je upoznat sa tom situacijom te da je to zajednička 

odluka sa predstavnicima kluba, jer svakodnevno na travnjacima boravi 200-tinjak djece, a pronalaze se 

boce, opušci, itd., zatvaranje je samo alternativa iz sigurnosnih razloga, dok se ne pronađe rješenje jer je 

razgovarano i s predstavnicima Trkačkog kluba Krapina da će im se osigurati ključevi dok se ne riješi 

navedena situacija. 

 

Član Gradskog vijeća g.Špiegel postavio je pitanje u kojoj je fazi Grad što se tiče projekta Newlight. 

 

Gradonačelnik je odgovorio da postoje naznake da bi se takav projekat mogao provoditi putem kredita 

HABOR-a, ali je još nepoznanica dali takovi krediti ulaze ili ne ulaze u kreditnio zaduženje Grada. 

 

Član Gradskog vijeća g.Pavić napominje da moli ubuduće odgovore na viječnićka pitanja prema 

rokovima iz Poslovnika te ponovno ističe da nije dobio potpun odgovor od direktorice Krakoma te čita 

tekst iz Izvoda iz zapisnika sa sjednice Skupštine na kojem se vodila rasprava o povećanju cijene vode 

odnosno na istoj sjednici Skupštine raspravljalo se i o financiranju izgradnje zgrade vlastitim sredstvima. 

Isto tako ponovno moli odgovor do kud se došlo što se tiče projekta Optika. 

 

Gradonačelnik je napomenuo da će se opet provjeriti u Krakomu što se tiče navoda iz Izvoda iz 

Zapisnika. 

Isto tako je obavijestio članove vijeća da što se tiče projekta Optika, aktivnosti se nastavljaju, sve zgrade 

u sjevernom dijelu grada imaju priključak, te da je do sada bilo samo dvadesetak priključaka od strane 

građana, ističe da se investitor boji da će biti mali interes. Također je napomenuo da će se prvo priključiti  

sve gradske ustanove i firme, preko Grada pokrenuli bi info kanal te dalje nastavili sa aktivnostima. 
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T O Č K A  3. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatirao da su materijali za gore navedenu točku članovi 

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

Članica Gradskog vijeća gđa.Šafranko je napomenula da moli da se njezino izlaganje koje je imala pod 

toč.8. po dnevnom redu konstatira i pod toč.9 Zapisnika. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je sjednici pristupio član Gradskog vijeća g.Zoran 

Čavužić. 

 

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik je dao navedenu točku na glasovanje te 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 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika, s tim da se u toč.9. Zapisnika doda izlaganje članice vijeća gđe.Šafranko, a koje glasi: 

 

„Članica Gradskog vijeća gđa.Šafranko je postavila pitanje da li postoji alternativni put za vlasnike 

susjednih parcela“ 

 

T O Č K A  4. 

 

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 Izvješće sa sjednica. 

 

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

sjednici održanoj dana 09.05.2018. godine u 18,30 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 08.05.2018. god. u 17,30 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.  

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

SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti 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  5. 

 

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju 

nekretnina 

 

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 Izvješće sa sjednica. 

 

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

sjednici održanoj dana 09.05.2018. godine u 18,30 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 08.05.2018. god. u 17,30 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.  

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

SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju 

nekretnina u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite 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 08.05.2018. god. u 17,30 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.Irena Šafranko postavila je pitanje koliko Grad ima skloništa odnosno 

prema njenom saznanju skloništa su prenatrpana.  

Isto tako je napomenula da za zgradu u ul.Matije Gupca 11 nije proveden postupak etažiranja, znači da je 

sklonište zajednički prostor. 

 

Gradonačelnik je odgovori da Grad ima 3 skloništa i to u ulici Matije Gupca, u ul.Antuna Mihanovića i u 

Rendićevoj, u zgradi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a što se tiče 

dimenzioniranja,odgovorio je da su takva kakva su napravljena. 

Što se tiče skloništa u zgradi to nije zajednički prostor jer sklonište ima poseban ulaz, a ako će se pojaviti 

potreba za investicju na zgradi onda će se Grad uključiti. 

 

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, donijeti slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 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 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 08.05.2018. god. u 17,30 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.  

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

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2018. godinu u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa 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 08.05.2018. god. u 17,30 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.  

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno sa 17 

glasova ZA, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  
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T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Odluke o pokretanju projekta izgradnje i uređenja Spomen obilježja u Krapini smrtno 

stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko zagorske županije 

 

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 08.05.2018. god. u 17,30 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.Pavić je napomenuo da je prijedlog o pokretanju projekta izgradnje i uređenja 

spomen obilježja u Krapini hvale vijedan, samo što će biti problem zbog same lokacijie, u slučaju 

organiziranja programa i zatvaranja prometa.  

Gradonačelnik g. Gregurović je odgovorio da je prva ideja bila lokacija kod jarbola na Starom gradu, 

javili se zajedno sa Udrugom branitelja na natječaj kod Ministarstva branitelja, ali za tu lokaciju nije se 

dobila suglasnost, pa je nađeno rješenje koje se smatra najoptimalnijim. 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno sa 15 

glasova ZA, 2 glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o pokretanju projekta izgradnje i uređenja spomen obilježja u Krapini smrtno 

stradalim i umrlim braniteljima  u Domovinskom ratu s područja Krapinsko zagorske županije u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnih škola 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 poziva predsjednika Odbora za  

statutarno pravna pitanja i Odbora za financije da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno sa 17 

glasova ZA, SUZDRŽANIH I  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 kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 

škola Grada Krapine za 2018. godinu u  tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 

T O Č K A  11. 

 

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 predsjednicu Odbora za izbor i 

imenovanje i 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 23.04.2018. godine u 15,30 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 08.05.2018. god. u 17,30 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.  

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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 poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za 

izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine u  tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina 

 

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 08.05.2018. god. u 17,30 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.  

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno sa 17 

glasova ZA, SUZDRŽANIH I  PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Gustav Krklec” Krapina u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 

T O Č K A  13. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prestanak trgovačkog društva Krapinsko 

zagorska slobodna zona d.d. 

 

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 08.05.2018. god. u 17,30 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.  

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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 davanju prethodne suglasnosti za prestanak trgovačkog društva Krapinsko 

zagorska slobodna zona d.d. u  tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  14. 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina 

 

 

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 08.05.2018. god. u 17,30 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.Pavić predlaže da se rok za izbore izmjeni, jer u VI mjesecu se spajaju praznici, 

ljudi odlaze na godišnji odmor, predlaže da se isti održe na jesen. 

Predsjednik kluba vijećnika HDZ-a zatražio je pauzu od 10 minuta. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno sa 17 

glasova ZA, SUZDRŽANIH I  PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina odgađa se za jednu 

od sjednica Gradskog vijeća koja će se održati u jesen 2018. godine. 

 

 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za 

članove vijeća Mjesnog odbora Krapina 

 

Predlagač Odluke gradonačelnik g.Zoran Gregurović povlači s dnevnog reda današnje sjednice Gradskog 

vijeća gore navedenu točku. 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Odluke o visini naknada za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Krapina 

 

Predlagač Odluke gradonačelnik g.Zoran Gregurović povlači s dnevnog reda današnje sjednice Gradskog 

vijeća gore navedenu točku. 

 

 

 

T O Č K A  17. 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2017. 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 kao predsjednik predsjednika  Odbora za 

financije i proračun  podnesi Izvješće sa sjednice. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

Gradonačelnik Grada Krapine dao je kratko obrazloženje vezano za ovu točku, a sve u tekstu koji su 

članovi vijeća primili uz radni materijal točke. 

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  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2017. god. u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  18. 

 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 
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statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnijeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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 raspodjeli rezultata za 2017. god. tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  19. 

 

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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  Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za 2017. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  
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T O Č K A  20. 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

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

 

Članica Gradskog vijeća gđa.Irena Šafranko je napomenula da kod izvršenja programa za Mjesni odbor 

Krapina su indexi za svih stavaka 100, pa postavlja pitanje kako je to moguće da se sve stavke potroše 

100% 

Gradonačelnik je odgovorio da Mjesni odbor Krapina nema dovoljno planiranih sredstava da se pokriju 

sve potrebe, pa kad se potreše sredstva po planiranim stavkama, daljenje potrebe se financiraju iz Grada. 

Član Gradskog vijeća g.Pavić predložio je da se na cesti koja je vodi do Preše,( cesta kod Jurmana -  

skraćeni put), postavi ogledalo zbog sigurnosti. 

 

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

glasa SUZDRŽANA, PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  21. 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Član Gradskog vijeća g.Čavužić postavio je pitanje do kud se došlo u postupku produžetka Ulice Frana 

Galovića, na što je Gradonačelnik odgovorio da je postupak jav ne nabave proveden, te da je u petak 

javno otvaranje ponuda. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno sa 17 

glasova ZA, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  22. 

 

Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske 

dokumentacije za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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  Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske 

dokumentacije za 2017. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  23. 

 

Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno sa 17 

glasova ZA, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2017. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  24. 

 

 Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je 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  Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2017. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  25. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. 

godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  26. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  27. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2017. godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  28. 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu za 2017. godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  
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T O Č K A  29. 

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. 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 poziva predsjednika Odbora za 

statutarno pravna pitanja da podnese izvješće sa sjednice te će i on kao predsjednik  Odbora za financije i 

proračun  podnjeti 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 08.05.2018. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na donošenje. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 08.05.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te je istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

 

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

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno 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  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 

T O Č K A  30. 

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine 2014. – 2017. godine 

 

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 08.05.2018. god. u 17,30 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.  

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je jednoglasno sa 17 

glasova ZA, SUZDRŽANIH i 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  Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine 2014.-2017. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  31. 

 

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu. 

 

Kratko obrazloženje navedene točke dao je Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović. 

 

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

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017.godine u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.    

 

 

 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                               Ivica Hršak 

     Zapisnika sastavila: 

      Branka Matijević 

 
 

 


