GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/0033
URBOJ:2140/01-01-0105-18-8
Krapina, 20.11.2018.

ZAPISNIK
sa 10.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 20.11.2018. godine u 19,00 sati u Maloj
dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina

SJEDNICI PRISUSTVOVALI:
Kristijan Mužek, Ivica Hršak, Darko Mužar, Kristijan Krsnik, Jelena Majsec, Julije Kos, Josip Kozina,
Lucija Slijepčević, Mladen Gregurović, Željko Pavić, Davor Čavužić, Irena Šafranko, Branko Kučko,
Katarina Štrok, Alen Spiegel
OPRAVDANO ODSUTNI:
Zoran Čavužić i Tomislav Pernjek
OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:
Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, zamjenik
gradonačelnika,Vlasta Bočkaj,pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Miroslav
Ivić, pročelnik, Branka Matijević, voditelj zapisnika te predstavnici medija
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 10.sjednicu Gradskog vijeća Grada
Krapine, pozdravlja sve prisutne, konstatira nakon izvršene prozivke, da sjednici prisustvuje dovoljan
broj članova Gradskog vijeća, te se mogu donositi pravovaljane odluke kao i drugi akti.
Predsjednik Gradskog vijeća Hršak Ivica je dao na glasovanje predloženi Dnevni red, koji su članovi
Gradskog vijeća primili uz materijal za današnju sjednicu Gradskog vijeća.

Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I
SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen slijedeći
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DNEVNI RED

1. Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Aglomeracije Krapina
4. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina, stana u vlasništvu Grada Krapine
5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenima ulica i trgova u Gradu Krapini
7. Prijedlog Odluke o provođenju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina sa izborima za EU
Parlament u 2019. godini
8. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Krapine za 2018. godinu
9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu
10.Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
T O Č K A 1.
Pitanja i prijedlozi
1. Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko postavila je pitanje koji je razlog za povećanje cijene usluge
odvoza smeća, jer reciklažno dvorište već postoji neko vrijeme, a glomazni otpad se odvozi prema
utvrđenom planu. Napomenula je da je to politička odluka, da povećanje troškova poduzeća Krakom
nemože biti razlog za povećanje cijene odvoza smeća. Nadalje je u svom izlaganju konstatirala da Grad
nema kante za odlaganje metalnog otpada i stiropora te nije u redu da se cijena odvoza povećava, a da se
usluge koje se trebaju ne isporučuju građanima.
Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović odgovorio je da se cijena odvoza komunalnog otpada nije
mijenjala od 2010. godine, a u međuvremenu su rasle cijene goriva, uvedena je plava kanta , da su cijene
odvoza otpada drugih javnih poduzeća u Županiji veće od Krakoma, a i troškovi su se povećali jer sada
svaki drugi tjedan vozi u Ekoflor, dok se do sada odvozilo jedanput mjesečno. Isto tako s radom je počelo
i Reciklažno dvorište koje ima svoje troškove. Nadalje je napomenuo, što se tiče odlagališta Gorjak,
sretni smo što se smeće i dalje odvozi na isto, do otvaranja Piškornice, jer se druga odlagališta
zatvaraju.Što se tiče posebnih kanti za metal i stiropor napomenuo je da će se vidjeti da se iste postave na
Eko otoke.
2. Član Gradskog vjeća g.Pavić ističe da to što država i jedinice lokalne samouprave nisu spremne za
organizaciju odvoza smeća netreba staviti na teret građana te iz tog razloga apelira da gradonačelnik
zajednički sa Krakomom razmotri mogućnost nabave kanti jer puno naših građana žive sami i nemaju
mogućnost odvoziti otpad na Reciklažno dvorište ili na eko otoke. Također apelira na mjerodavne da
riješe odlaganje salonitnih ploča, jer je limitirano odlaganje u Reciklažnom dvorištu, pa ljudi isto odlažu
u svom dvorištu, te kiša i ostale nepogode štetni otpad učine još štetnijim. Zahvalio je što su se od strane
Grada poduzele mjere za mjerenje zračenja oko baznih stanica, šteta je velika, puno je oboljelih, a isto
tako je napomenuo da je u blizini baznih stanica vodosprema te je upozorio na priču o ioniziranju vode
pa predlaže da se pokuša riješiti pitanje uklanjanja antena.
T O Č K A 2.
Usvajanje Zapisnika sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Hršak konstatirao je da su materijale za gore navedenu
točku članovi Gradskog vijeća primili uz poziv za današnju sjednicu te o istoj otvara raspravu.
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Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik je dao navedenu točku na glasovanje te je
konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
U s v a j a se Zapisnik sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
T O Č K A 3.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda Aglomeracije 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 19.11.2018. god. u 17,00 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.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je sjednicu nakratko napustio član gradskog vijeća Kristijan
Krsnik.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 14 glasova ZA,
jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o prihvaćanju Sporazuma o izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda Aglomeracije Krapina u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 4.
Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina, stana 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 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 19.11.2018. god. u 17,00 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 te konstatira da član
Gradskog vjeća g.Krsnik ponovno prisustvuje sjednici Gradskog vijeća.
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao, da je sa 15 glasova ZA,
jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
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ZAKLJUČAK
D o n o s i se Zaključak o prodaji nekretnina, stana u vlasništvu Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni
dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 5.
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
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 19.11.2018. god. u 17,00 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 kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u tekstu koji čini sastavni dio ovog
Zapisnika.
T O Č K A 6.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenima ulica i trgova u Gradu Krapini
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 19.11.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom
vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Članica Gradskog vijeća gđa.Irena Šafranko posltavila je pitanje zašto je šetnica dobila ime samo sa
istočne strane, što je sa zapadnom stranom.
Gradonačelnik Grada Krapine upoznao je članove vijeća da rijeka odvaja naselje na dva dijela, ističe da
se mogla imenovati cijela šetnica pod tim nazivom, ali je prevladalo mišljenje da se zapadna strana
šetnice ostavi za neki drugi prijedlog.
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Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao, da je sa 15 glasova ZA,
jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o dopuni Odluke o imenima ulica i trgova u Gradu Krapini u tekstu koji čini
sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 7.
Prijedlog Odluke o provođenju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina sa izborima za
EU Parlament u 2019. godini
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 19.11.2018. god. u 17,00 sati o gore navedenoj točci
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom
vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o provođenju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krapina sa izborima za EU
Parlament u 2019. godini u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
T O Č K A 8.
Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja 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 sjednicu Gradskog vijeća te da se o istoj nema rasprave već se
o svakom prijedlogu glasa pojedinačno.
Predsjednik predlaže glasovanje o svakom prijedlogu pojedinačno te konstatira da je:
1. Mala plaketa
Emi Cindrić – dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nema
2. Plakete Grada Krapine
a) Udruzi „Hrvatska žena“ Krapina- dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH
nema
b) Josipu Hršaku – dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nema
c) Vladimiru Haramini – dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nema
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3. Povelja Grada Krapine:
a) Mirku Majsecu – dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nema
b) Darku Ranogajcu – dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nema
c) Davoru Šimunoviću – dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nema
d) Marijanu Suhodolčanu - dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nema
e) Damiru Gamilcu – dodjela izglasana sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nema
Nakon provedenog glasovanja o pojedinačnim prijedlozima za priznanja Grada Krapine predsjednik
Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA, jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV
nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Odluka o dodjeli priznanja Grada Krapine za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio
ovog Zapisnika.
T O Č K A 9.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju 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 istovremeno i kao predsjednik 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 19.11.2018. god. u 18,00 sati o gore navedenoj točci proveo
raspravu te Polugodišnji izvještaj primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok postavila je pitanje o stavkama na kojima se vidi odstupanje od
realizacije, o kojima se to projektima radi.
Pročelnica Jelana Milčić je odgovorila da su to prihodi koji će se za pojedine projekte doznačiti po
realizaciji kao što su sredstva npr. za uređenje Ul.Frana Galovića te za projekt Crna kraljica za koji
nakon obrade zahtjeva doznaka sredstava traje dugo, te da te doznake mogu biti u ovoj ali i u drugoj
godini.
Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,
jednoglasno, SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo, donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
D o n o s i se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu u tekstu koji
čini sastavni dio ovog Zapisnika.
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T O Č K A 10.
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2018. 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 .
Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao je da je donijet slijedeći

ZAKLJUČAK
P r i m a se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2018.
godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak

Zapisnik sastavila:
Branka Matijević
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