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                GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA:021-05/18-01/0029 
URBROJ:2140/01-01-0105-18-7 
Krapina, 12.09.2018. 
 
 

 

Z A P I S N I K  

 
 

sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 12.09.2018. godine u 19,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina  

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

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

Lucija Slijepčević, Mladen Gregurović, Davor Čavužić, Željko Pavić, Irena Šafranko, Alen Spiegel, 

Tomislav Pernjek, Branko Kučko, Zoran Čavužić, Katarina Štrok   

   

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

gradonačelnika, direktorica „Krakom-a“ Katarina Posilović, direktor Krakom-vodoopskrbe Danijel 

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

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

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 9.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 g.Hršak predložio je dopunu Denvnog reda sa slijedećom točkom: 

 

Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada 

Krapine 

 

Dopunu Dnevnog reda dao je na glasovanje te je konstatirao da je jednoglasno prihvaćena navedena 

točka kao dopuna Dnevnog reda. 

 

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

vijeća primili uz materijal za današnju sjednicu Gradskog vijeća sa predloženom dopunom Dnevnog 

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

SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen  slijedeći 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja po projektu Rekonstrukcija i prenamjena dijela 

zgrade Pučkog otvorenog učilišta Krapina u “Kultni centar Krapina” 

4. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2018.godinu 

5. Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom - vodoopskrba i odvodnja 

d.o.o. za poslovnu godinu 2017. 

6. Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društva Krakom d.o.o., Pekom d.o.o., Gradska 

plinara Krapina d.o.o.  i Krakom-gradnja d.o.o. za poslovnu godinu 2017.  

7. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Krapine 

 

 

T O Č K A  1. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

1. Član Gradskog vijeća g.Pavić Željko predložio je Gradonačelniku da u ime Grada pokrene inicijativu 

reguliranja postave baznih stanica na području Grada Krapine kroz Prostorni plan, jer prema zakonu 

netreba se tražiti građevna dozvola za njihovu postavu. Napomenuo je da je u posljednje vrijeme u 

naselju Tkalci šestoro teško oboljelo, a neki su i umrli. Svi oni imaju kuće u bilizini baznih stanica. Isto 

tako je napomenuo da je pozvano i Min. zdravstva da izvrši mjerenje zračenja. Predložio je nadalje da 

„Krakom“ izvrši uvid u ugovore o zakupu ili najmu sa firmama koje su postavile antene, da se vide 

mogućnosti  raskidanja ugovora. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine u svom izlaganju ističe da o uzročnicima zloćudnih bolesti je teško 

govoriti. Isto tako je dao primjer da je oboljelo više ljudi u dijelu Grada gdje nisu postavljene bazne 

stanice. Slaže se sa inicijativom, poziva sve da se zajednički uključe i pomognu stručnim službama Grada 

u pripremi akata kojim bi se regulirala postava baznih stanica, bilo  kroz odluku Gradskog vijeća ili 

izmjenom  Prostornog plana. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 8. 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. 

 

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

Zapisnika. 
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T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja po projektu Rekonstrukcija i prenamjena 

dijela zgrade Pučkog otvorenog učilišta Krapina u “Kulturni centar 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 11.09.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Gradonačelnik je dao kratko obrazloženje o ovoj točci te je predložio Amandman na Toč.III, tako da se  

brišu riječi „osmog dana od dana obajave“, već umjesto njih bude „danom donošenja“. 

 

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

jednoglasno,    SUZDRŽANIH i  PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja po projektu Rekonstrukcija i prenamjena dijela 

zgrade Pučkog otvorenog učilišta Krapina u „Kulturni centar Krapina“ u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika sa predloženim Amandmanom predlagača. 

 

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području 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 11.09.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

 

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

jednoglasno,    SUZDRŽANIH i  PROTIV nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Program potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2018. god. u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika.  
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T O Č K A  5. 

 

Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom - vodoopskrba i odvodnja 

d.o.o. za poslovnu godinu 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. 

 

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

Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok vezano na ovu točku zamolila je u pismenom obliku odgovor 

odnosno pojašnjenje stavke prihoda od otpisa potpora kao i obveze prema dobavljačima na dan 

31.12.2017. godinu 

 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prima se na znanje Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom - 

vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za poslovnu godinu 2017.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  6. 

 

Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društva Krakom d.o.o., Pekom d.o.o., 

Gradska plinara Krapina d.o.o.  i Krakom-gradnja d.o.o. za poslovnu godinu 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. 

 

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

Direktorica Krakoma d.o.o. Katarina Posilović dala je usmeno objašnjenje Godišnjeg financijskog 

izvješća i Izvješća Uprava o stanju društva Krakom, Pekom, Gradska plinara i Krakom gradnja za 

poslovnu godinu 2017., a sve u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika i koji su članovi Gradskog 

vijeća primili u radnom materijalu. 

Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok postavila je pitanje direktorici vezano za potraživanja od 

poduzetnika jer je stavka odnosno iznos isti kao i 2016. godine te pojašnjenje stavke  dugoročne obveze. 

 

Direktorica  Krakom-a Katarina Posilović je objasnila da cca 5.929.000 kuna su sredstva od plinske 

mreže koja ima neriješeni status, a Krakom izdvajanjem Gradske plinare nije prenio mrežu na Gradsku 

plinaru i ona se vode dalje kao dugoročna imovina što je isto vezano i za potraživanja od kupaca koja se 

odnose na potraživanja prema ugovorima o prijenosu gosodarskih cjelina Gradske plinare. 

 

Gradonačelnik g.Gregurović obavijestio je članove Gradskog vijeća da su vođeni određeni razgovori 

vezano za prodaju Gradske plinare Krapina, a razgovoralo se i sa Koprivnicom i Viroviticom o 

iskustvima kakva su imali vezano za prodaju svojih plinara. Isto je napomenuo da se priprema analiza 

tržišta plina te će se o tome raspravljati na sjednici Gradskog vijeća. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društva Krakom d.o.o., 

Pekom d.o.o., Gradska plinara Krapina d.o.o.  i Krakom-gradnja d.o.o. za poslovnu godinu 2017.  

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada 

Krapine 

 

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

materijale za ovu točku primili na današnjoj sjednici 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 upoznala je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.09.2018. god. u 16,30 sati o gore navedenoj točci proveo 

raspravu, utvrdio prijedlog  te isti uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 11.09.2018. god. u 16,00 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

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

jednogalsno,  SUZDRŽANIH i  PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada 

Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

 

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                        Ivica Hršak 

 

 

Zapisnik sastavila:  

Branka Matijević 

 
 


