
 
                   GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/0024 

URBROJ: 2140/01-01-0105-18-6 

Krapina, 16.07.2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 16.07.2018. 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, Davor Čavužić, Željko Pavić, Irena Šafranko, Alen Spiegel, 

Tomislav Pernjek, Branko Kučko, Zoran Čavužić   

 

 

OPRAVDANO ODSUTNI: Katarina Štrok i Kristijan Mužek 

  

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:                                                                                   

 

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

zamjenik gradonačelnika, Dragica Belošević, ravnateljica OŠ Ljudevit Gaj, gđa.Erika Tušek, 

zamjenica ravnateljice OŠ Augusta Cesarca, Grozdana Pavlović, ravnateljica Pučkog otvorenog 

učilišta Krapina, Vesna Jelić, ravnateljica Gradske knjižnice, Marijan Lovrenčić, zapovjednik JVP 

Krapina, Ksenija Ostojić, ravnateljica Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, Vlasta Bočkaj, 

pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Andrea Cobović, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica,  Branka 

Matijević, voditelj zapisnika  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 8.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 predložio  dopunu Dnevnog reda tako, da dopuna 

Dnevnog reda točke bude toč.17., a toč.17. pod nazivom „Izbor članova Savjeta mladih“ bude zadnja 

točka Dnevnog reda, točka 28.Točka koja se predlaže  kao dopuna Dnevnog reda glasi: 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijenos osnivačkih prava u Veleučilište 

Hrvatsko Zagorje Krapina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sjednici u 19,10 h pristupio član 

Gradskog vijeća Kristijan Mužek 

 



Predsjednik daje prijedlog dopune Dnevnog reda i izmjenu redoslijeda točaka na glasovanje, te 

konstatira da je sa 16. glasova ZA , PROTIV I SUZDRŽANIIH nije bilo prihvaćen prijedlog da se 

Dnevni red dopuni i da se zamjeni redoslijed točaka kako je navedeno. 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen Dnevni red sa navedenom dopunom te izmjenom redoslijeda 

točaka kako glasi:; 

 

D N E V N I  R E D 

 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Financijsko izvješće za 2017. godinu i Izvješće o radu za pedagošku godinu 2016./2017. Dječjeg 

vrtića „Gustav Krklec“ Krapina 

4. Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2017. godinu i Izvješće o realizaciji 

Godišnjeg plana i programa rada u školskoj godini 2016./2017. 

5.Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2017. godinu i Izvješće o 

ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2016./2017. 

6. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2017. godinu 

7. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2017. godinu 

8. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2017. godinu 

9. Izvješće o radu DVD-a sa područja Grada Krapine za 2017. godinu 

10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

11. Prijedlog Odluke o VI.Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine 

12. Prijedlog Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Turističko-rekreacijskog predjela 

„Šemničke Toplice“ 

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada 

Krapine 

15. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (stanova) u vlasništvu Grada Krapine 

16. Prijedlog Odluke o osnivanju  Vijeća za prevenciju Grada Krapine 

17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijenos osnivačkih prava u Veleučilište 

Hrvatsko Zagorje Krapina 

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

2020.godinu 

19. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

20. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu 

21. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske 

dokumentacije za 2018. godinu 

22. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za 2018. godinu 

23. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara za 2018. godinu 

24. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. god. 

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

god. 

26. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2018. 

god. 

27. Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu 

28. Izbor članova/članica Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika/zamjenica 

 

 

 

 

 



 

 

T O Č K A  1. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

1. Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić postavio je pitanje vezano za uređenje ulice Frana Galovića, 

gdje se stalo sa postupkom uređenja.  

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović odgovorio je da je izabran izvođač radova, poduzeće 

Jedinstvo, jer njihova ponuda je bila najjeftinija, potom je proveden postupak za izbor nadzora, čeka se 

sklapanje ugovora o provođenju nadzora te se nakon potpisa kreće u radove. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatirao je da nema više pitanja ni prijedloga pod ovom 

točkom Dnevnog reda. 

 

T O Č K A  2. 

 

 Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

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

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

Članica Gradskog vijeća gđa.Šafranko je konstatirala da njezino izlaganje pod Toč.6. Zapisnika nije 

dobro preneseno u Zapisniku pa moli ispravak i to na način: 

 

- dali skloništa smiju biti prenatrpana, jer ona to i jesu, a to im nije prednost kod donošenja 

analize stanja civilne zaštite 

- kojim dokumentima Grad polaže pravo vlasništva na Skloništima, u čijem su oni vlasništvu 

 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je odgovorio da što se tiče pitanja vlasništva skloništa, 

Ured za obranu dao je svojom odlukom ista Gradu. 

 

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 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika, s tim da se u toč.6. Zapisnika izmjeni izlaganje članice Gradskog vijeća gđe.Šafranko 

na gore navedeni način. 

 

T O Č K A  3. 

 

Financijsko izvješće za 2017. godinu i Izvješće o radu za pedagošku godinu 2016./2017. 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 otvara raspravu. 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je  donijet slijedeći 

 

 

 

 



 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se za znanje  Financijsko izvješće za 2017. godinu i Izvješće o radu za pedagošku godinu 

2016./2017. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  4. 

 

Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2017. godinu i Izvješće o 

realizaciji Godišnjeg plana i programa rada u školskoj godini 2016./2017. 

 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te otvara raspravu. 

Član Gradskog vijeća g.Pavić poziva ravnatelje naših ustanova kojima su izvješća na dnevnom redu 

današnje sjednice, ako imaju potrebu da nam ista obrazlože, da vele svoja mišljenja. 

 

Ravnateljica OŠ „Ljudevit Gaj“ gđa. Belošević Dragica upoznala je članove Gradskog vijeća da je 

škola godišnji plan i program, a odnosi se na 2017. godinu u potpunosti izvršila, da je ostvarila višak 

prihoda, da je škola  imala puno događanja, bile su 2 razmjene učenika (Španjolska) te posjet učenika 

iz Njemačke. Isto tako je napomenula da su im planovi zamijeniti stolariju, vrata, pločice na 

podovima. Želja im je isto tako urediti školski trg sa pripadajućim stepenicama. 

 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se za znanje Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2017. godinu i 

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada u školskoj godini 2016./2017. god. u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  5. 

 

Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2017. godinu i Izvješće o 

ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2016./2017. 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te otvara raspravu. 

 

Članica Gradskog vijeća gđa Irena Šafranko je napomenula da je do prošle godine bila članica 

Školskog savjeta te da je škola prema Financijskom izvješću za 2016. godinu ostvarila manjak od 

92.000,00 kuna, da se tražio način kako u iduće tri godine pokriti manjak, a da bi sada u Financijskom 

izvješću za 2017. godinu škola ostvarila višak, pa moli odgovor na koji način se sanirao gubitak. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se za znanje Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2017. godinu i 

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2016./2017. 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

 

 



 

T O Č K A  6. 

 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe 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 otvara raspravu. 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se za znanje  Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada 

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

 

 

T O Č K A  7. 

 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina 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 otvara raspravu. 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se za znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 

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

 

 

T O Č K A  8. 

 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina 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 otvara raspravu. 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je  donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se za znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2017. 

godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  9. 

 

Izvješće o radu DVD-a sa područja 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 otvara raspravu. 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da  donijet slijedeći 

 



 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se za znanje Izvješće o radu DVD-a sa područja Grada Krapine za 2017.godinu  u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu , otvara raspravu 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 13.07.2018. 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 donošenje. 

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

Gradonačelnik Grada g.Gregurović ukratko je upoznao članove Gradskog vijeća sa razlozima za 

donošenje Odluke, a to je usklađivanje Odluke sa novim zakonskim propisima. Napomenuo je da su u 

ovom prijedlogu Odluke propisane i kazne, potom zakonodavac je propisao da  može propisati trajnu 

sterilizaciju, no Grad je u Odluci preporučio trajnu sterilizaciju, a obavezu kontrole mikročipiranja 

Grad provodi zajedno sa Veterinarskom stanicom u Krapini. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sjednici pristupila članica Gradskog 

vijeća Katarina Štrok u 19,40 sati. 

 

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko postavlja pitanje kakovog ima smisla donijeti Odluku ako se 

po njoj ne može postupati u potpunosti. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, 

PROTIV  nije bilo i 1 glas SUZDRŽAN donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika   

 

 

T O Č K A  11. 

 

 Prijedlog Odluke o VI Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana 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 , otvara raspravu 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 13.07.2018. 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 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, donijet slijedeći 

 



 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se Odluka o VI. Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Turističko-rekreacijskog predjela 

„Šemničke Toplice“ 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te otvara raspravu 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 13.07.2018. 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 donošenje. 

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

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović napomenuo je da su razlozi za pokretanje izrade i 

donošenja UPU-a Šemničke Toplice revitalizacija neuređenog i zapuštenog kompleksa kupališta, da se 

osiguraju mjere provedbe odredbi PPUGK u dijelu zone turističko-rekreacijske namjene.  

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 izradi urbanističkog plana uređenja Turističko-rekreacijskog predjela 

„Šemničke Toplice“ u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

T O Č K A  13. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i 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 otvara raspravu 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 13.07.2018. 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 donošenje. 

 

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

Gradonačelnik Grada Krapine dao je kratko obrazloženje gore navedene točke napomenuvši da se ona 

nadovezuje na slijedeću. Napomenuo je da je intencije da se automobili parkiraju 1+1 sat u 1 Zoni, a 

isto tako da se riješi problem parkiranja na parkiralištu kod Gradskog groblja, jer ljudi kad dođu na 

sprovod ili na groblje nemaju se gdje parkirati. Predlaže se naplata od ponedjeljka do petka od 7 do 

14,00h, s tim da je 15 min parkiranja besplatno. 

Član Gradskog vijeća g.Pavić Željko postavo je pitanje dali će ljudi koji dođu na sprovod ili urediti 

groblje plaćati parkiranje. 

Gradonačelnik je odgovorio da se naplata predlaže od ponedjeljka do petka od 7 do 14,00 h. 



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 izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine   u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

T O Č K A  14. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 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 otvara raspravu 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 13.07.2018. 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 donošenje. 

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

Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić predložio je da se nađe model kako skratiti parkiranje u I zoni, 

naći neki drugi model. Isto tako je napomenuo da su povlaštene cijene u centru Grada gdje ima stanara 

koji nemaju drugu alternativu da parkiraju prema njegovom mišljenju previsoke. 

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko napomenula je da površine na koje se automobili parkiraju, a 

ne naplaćuju se,  su u ulici Zrinski Frankopana, Bana Jelačića, tamo parkiraju svi mogući, čak i 

zaposlenici Grada, jer stambene zgrade nemaju svoje čestice gdje bi se mogla odrediti mjesta za 

parkiranje za stanare. 

Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da se slaže sa izlaganjem  g.Čavužića i gđe..Šafranko,  te da 

je slijedeći korak smanjenje cijene godišnje parkirne karte. Isto tako je napomenuo, da se u ul.Matije 

Gupca omogućilo besplatno parkiranje, gdje često ima praznih mjesta, dok prema Franjevačkom 

samostanu i Župnoj crkvi je sve puno. 

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 izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada 

Krapine  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (stanova) u vlasništvu 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 otvara raspravu 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 13.07.2018. 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 donošenje. 

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



Član Gradskog vijeća g.Zoran Čavužić postavlja pitanje koji je razlog prodaje stanova kao i previsoku 

procjenu odnosno previsoku cijenu m2 stana, napominje da se po istoj cijeni mogu kupiti noviji 

stanovi. 

Gradonačelnik upoznaje članove vijeća da je cijena formirana od ovlaštenog sudskog vještaka, da su u 

njima stanovali zaštićeni najmoprimci, isti su prazni već godinu dana, a ima i zainteresiranih za otkup. 

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 prodaji nekretnina (stanova) u vlasništvu Grada Krapine  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju 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 otvara raspravu 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 13.07.2018. 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 donošenje. 

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

Član Gradskog vijeać g.Čavužić Zoran postavio je pitanje koja je osnova formiranja Vijeća te tko će 

snositi troškove za njihov rad. 

Gradonačelnik Grada Krapine je odgovorio da je inicijativa došla od strane MUP-a, da se vijeća 

osnuju u županijskim središtima,te da će članovi Vijeća raditi bez naknade. 

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 osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Krapine  u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.   

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijenos osnivačkih prava u Veleučilište 

Hrvatsko Zagorje 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 otvara raspravu te poziva predsjednika 

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

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018. 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 donošenje. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 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 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 na prijenos osnivačkih prava u Veleučilište 

Hrvatsko Zagorje Krapina  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

 

 

T O Č K A  18. 

 

 Prijedlog Izmjena i dopuna 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 otvara raspravu , a kako je on 

predsjednik i  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 13.07.2018.2018. god. u 17,00 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 prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna za 

2018.godinu napomenuvši da se isti uvećava za 5.128.896 kuna tako da iznosi 51.021.979 kuna . Isto 

tako nadalje je napomenuo da se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu temelji na 

korekciji planiranog viška prihoda iz 2017. godine,  utvrđenim minimalnim financijskim standardima 

za decentralizirano financiranje osnovnog školska i vatrogastva, isto tako potrebe za osiguranje 

dodatnih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, ostvarenju prihoda i rashoda za razdoblje 

siječanj-svibanj 2018. god. i odobrenim sredstvima pomoći iz drugih proračuna za prijavljene i 

odobrenje projekte, kako Grada tako i proračunskih korisnika Grada. 

 

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

2020.godinu   u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

 

T O Č K A  19. 

 

 Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja 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 poziva predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 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, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

 

T O Č K A  20. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna 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 poziva predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 donošenje. 

 

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

Član Gradskog vijeća g.Pavić predlaže da se osiguraju sredstva za obnovu i uređenje mosta prema 

Pekomu, te ističe dali se ima saznanje ili izvješće stanja mosta u Lepajcima. 

Gradonačelnik Grada Krapine je odgovorio da Grad ima velikih problema sa mostovima. Napominje, 

da se uređuje most prema OŠ Augusta Cesarca, potom da imamo gotove  projektne dokumentacije za 

uređenje četiri mosta te da će se za most prema Pekomu ove godine napraviti projektna 

dokumentacija. Isto tako je napomenuo da se napravljen pregled svih mosta te su konstatirani svi 

propusti. 

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  Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

 

T O Č K A  21. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko 

katastarske dokumentacije 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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 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, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.   

 

T O Č K A  22. 

 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša 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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 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, donijet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.   

 

 

T O Č K A  23. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara 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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 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 Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara za 2018. godinu  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Izvoda.   

 

 

 

T O Č K A  24. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. 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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 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  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2018. god. u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda.   

 

 

T O Č K A  25. 

 

Prijedlog Izmjena  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 

2018. 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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 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  Izmjena  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2018. 

god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda. 

 

 

 

T O Č K A  26. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2018. 

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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 donošenje. 

 

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

Članica Gradskog vijeća gša.Irena Šafranko postavila je pitanje funkcioniranja logopedske službe jer 

je poznato da je logopedica na porodiljnom. 

Gradonačelnik je odgovorio da se do sada nije uspjela naći zamjena za nju. 

Član Gradskog vijeća g.Pavić postavlja pitanje stanja vrtića u Podgori, što se s njim dešava. 

Gradonačelnik g.Gregurović napominje da je predmet dječjeg vrtića u Podgori na sudu temeljem tužbe 

Škola, a da se Grad uključio kao umješač. Isto tako je napomenuo da se povećava broj upisane djece 

kako u našem vrtiću tako i u vanjskim vrtićima. Iz tog razloga je napravljena analiza na temelju koje 

se došlo do zaključka da dogradnjom našeg vrtića te prostorom vrtića u Podgori bi se zadovoljile  naše 

potrebe. 

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  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2018. 

god.u tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda. 

 

T O Č K A  27. 

 

Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 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 predsjednike Odbora za 

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

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci 

proveo raspravu te je istu primio na znanje i uputio 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 13.07.2018. 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 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  Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Izvoda. 

 

Član Gradskog vijeća g.Gregurović Mladen u ime kluba vijećnika HDZ-a zatražio je 10 minuta 

stanku, što je potvrdio i g.predsjednik Gradskog vijeća. 

 

T O Č K A  28. 

 

 Izbor članova/članica Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika/zamjenica 

 

 

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 da  podnese Izvješće sa  sjednice. 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje gđa.Jelena Majsec upoznala je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05.07.2018. god. u 16,00 sati  utvrdio popis  važećih 

kandidata za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika te se dostavlja Gradskom vijeću na 

daljnje postupanje. 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 13.07.2018. 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 donošenje. 

Osniva se Komisija za provođenje postupka izbora članova/članica Savjeta mladih Grada Krapine u 

sastavu: Ivica Hršak, pred.Gradskog vijeća, Željko Pavić i Kristijan Krsnik, zamjenici predsjednika 

Gradskog vijeća. 



Članica Gradskog vijeća gđa.Irena Šafranko postavila je pitanje zašto članovima vijeća nisu 

dostavljeni svi podaci kandidata kako bi mogli glasati za njih, jer ih ne poznajemo. 

 

Nakon provedenog postupka izbora 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 Rješenje o izboru članova/članica Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih 

zamjenika/zamjenica u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG 

                                                                                                                    VIJEĆA 

                                                                                                                  Ivica Hršak 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Branka Matijević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


